
 

 

 

 

 

Cudzoziemcy w Polsce i w Rosji. 
 

Raport na temat prawa i sytuacji  

migrantów. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jacek Białas, Elena Burtina, Dawid Cegiełka,  

Ljubow Mosiejewa-Elje, Ewa Ostaszewska,  

Karolina Rusiłowicz, Siergiej Salasjuk, Julia Titowa 

 

 

 
 

 

 

Warszawa 2013 



2 

 

 

 

 

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Polish-Russian Network of NGOs working for migrants” 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w partnerstwie z Helsińską Fundacją 

Praw Człowieka i Centrum Praw Człowieka „Memoriał”, finansowanego ze środków Fundacji im. 

Stefana Batorego, w ramach programu Wschód-Wschód  

 

 

 

 

 

Tłumaczenie: Maksim Artemyev, Zuzanna Mączyńska 

Zdjęcia na okładce: Adam Rostkowski 

 

 

© Copyright by Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Centrum Praw 

Człowieka „Memoriał” 

 

Wydanie I, Warszawa 2013 

 

 
Stowarzyszenie Interwencji 

Prawnej 

ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 

 01-204 Warszawa 

tel./fax 22 621-51-65 

e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl 

www.interwencjaprawna.pl 

 

Helsińska Fundacja Praw 

Człowieka 

ul. Zgoda 11,  

00-018 Warszawa 

tel.: 22 556-44-66 

e-mail: refugees@hfhr.org.pl 

www.hfhr.pl 

Centrum Praw Człowieka 

“Memoriał” 

M. Karetniy pereulok 12,  

103051 Moskwa 

Tel: (495) 694-65-00, 694-65-06, 

e-mail: sgannush@mtu-net.ru 

www.refugees.memo.ru  

 

 
 
 
 



3 

 

1 Spis treści 
CZĘŚĆ I ............................................................................................................................................................... 6 

POLSKIE PRAWO O CUDZOZIEMCACH ............................................................................................................... 6 

1. WIZY ........................................................................................................................................................... 6 

1.1. Rodzaje wiz ....................................................................................................................................... 6 

1.2. Wydawanie wizy .............................................................................................................................. 7 

1.3. Wjazd na terytorium państwa .......................................................................................................... 7 

1.4. Odmowa wydania wizy .................................................................................................................... 8 

1.5. Przedłużenie wizy ............................................................................................................................. 8 

1.6. Unieważnienie wizy .......................................................................................................................... 8 

1.7. Cofnięcie wizy ................................................................................................................................... 8 

1.8. Wyłączenia obowiązku posiadania wizy ........................................................................................... 8 

2 ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY ........................................................................... 9 

2.1 Podstawy uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony ............................................. 9 

2.1.1 Podstawy obligatoryjnego wydania zgody na zamieszkanie na czas oznaczony ......................... 9 

2.1.2 Podstawy uznaniowego wydania zgody na zamieszkanie na czas oznaczony ........................... 10 

2.2 Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony .................. 11 

2.2.1 Złożenie wniosku ....................................................................................................................... 11 

2.2.2 Co się dzieje po złożeniu wniosku? ............................................................................................ 12 

2.2.3 Szczególne czynności podejmowane podczas postępowania o zezwolenie na zamieszkanie na 

czas oznaczony ze względu na małżeństwo ............................................................................................ 13 

2.2.4 Decyzja ....................................................................................................................................... 14 

3 POBYT STAŁY ............................................................................................................................................ 15 

3.1 Wspólne zasady postępowania o wydanie zezwolenia na osiedlenie się i na rezydenta 

długoterminowego ...................................................................................................................................... 15 

3.1.1 Zezwolenie na osiedlenie się ..................................................................................................... 16 

3.1.2 Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE ........................................................... 17 

3.1.3 Odmowa udzielenia zezwolenia ................................................................................................ 18 

3.1.4 Cofnięcie zezwolenia ................................................................................................................. 18 

4 WYKONYWANIE PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE .................................................................. 19 

4.1 Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec m.in: ................................................... 20 

4.2 Okres ważności zezwolenia na pracę ............................................................................................. 20 

4.3 Wygaśnięcie zobowiązania wykonywania pracy ............................................................................ 21 

4.4 Odmowa wydania zezwolenia na pracę ......................................................................................... 21 

4.5 Uchylenie zezwolenia na pracę ...................................................................................................... 21 

4.6 Praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy ................................................................ 21 



4 

 

4.7 Sankcje i uprawnienia cudzoziemców wykonujących pracę, którzy przebywają w Polsce bez 

zezwolenia ................................................................................................................................................... 22 

5 STATUS UCHODŹCY, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, POBYT TOLEROWANY .............................................. 22 

5.1 Formy ochrony możliwe do uzyskania w Polsce. ........................................................................... 22 

5.2 Pomoc państwa w trakcie trwania procedury uchodźczej. ............................................................ 25 

5.3 Przebieg procedury uchodźczej ..................................................................................................... 26 

5.4 Pomoc integracyjna dla uchodźców ............................................................................................... 28 

6 KARTA POBYTU ........................................................................................................................................ 29 

7 KARTA POLAKA ......................................................................................................................................... 29 

8 WYDALENIE I DETENCJA .......................................................................................................................... 30 

8.1 Wydanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia Polski ................................................................ 30 

8.2 Decyzja o wydaleniu z Polski .......................................................................................................... 31 

8.3 Dobrowolny powrót ....................................................................................................................... 31 

8.4 Zakaz ponownego wjazdu .............................................................................................................. 32 

8.5 Koszty wydalenia ............................................................................................................................ 32 

8.6 Wydalenie małoletniego ................................................................................................................ 32 

8.7 Detencja ......................................................................................................................................... 32 

8.8 Zatrzymanie małoletniego ............................................................................................................. 33 

8.9 Detencja osób ubiegających się o ochronę międzynarodową ....................................................... 34 

8.10 Warunki detencji ............................................................................................................................ 34 

9 OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNEGO z 

uwzględnieniem sytuacji cudzoziemców ......................................................................................................... 34 

10 LISTA AKTÓW PRAWNYCH .................................................................................................................. 36 

11 SŁOWNIK ............................................................................................................................................. 37 

CZĘŚĆ II ............................................................................................................................................................ 38 

ROSYJSKIE PRAWO O CUDZOZIEMCACH ......................................................................................................... 38 

1 IMIGRACJA ZAROBKOWA DO ROSJI Z AZJI CENTRALNEJ ......................................................................... 38 

1.1 Pojęcia (definicje) ........................................................................................................................... 38 

1.2 Migracja zarobkowa do Federacji Rosyjskiej ................................................................................. 40 

1.3 Normatywne akty prawny Federacji Rosyjskiej w obszarze migracji zarobkowej ......................... 49 

2 OCHRONA PRAW UCHODŹCÓW W ROSJI: SYZYFOWA PRACA ................................................................ 55 

2.1. Wstęp: Potężna fasada, a za nią – pustka… ................................................................................... 55 

2.2. Syzyfowa praca, czyli co mogą zrobić organizacje pozarządowe, aby chronić prawa uchodźców?

 59 

3 O PAŃSTWOWYM PROGRAMIE WSPOMAGANIA DOBROWOLNEGO POWROTU RODAKÓW ZZA 

GRANICY DO ROSJI NA PRZYKŁADZIE OBWODU KAŁUSKIEGO ........................................................................ 62 

3.1. Bezpaństwowcy – kim oni są? ........................................................................................................ 62 



5 

 

3.2. Państwowy program wspomagania dobrowolnego przesiedlenia rodaków zza granicy do Rosji. 63 

3.3. Możliwości legalizacji pobytu w obwodzie kałuskim. .................................................................... 64 

4 O ŚWIADCZENIU POMOCY CUDZOZIEMCOM NA POSTERUNKACH POLICJI OBWODU KAŁUSKIEGO ..... 66 

4.1. Społeczne komisje obserwacyjne i międzynarodowy program Altus ............................................ 66 

4.2. Pomoc prawna dla cudzoziemców na posterunkach policji .......................................................... 68 

 

  



6 

 

CZĘŚĆ I 

POLSKIE PRAWO O CUDZOZIEMCACH 
 

1. WIZY 

Cudzoziemiec może przekroczyć granicę i przebywać na terytorium Polski, jeżeli posiada: 
1) ważny dokument podróży (najczęściej jest to paszport), 
2) ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium, 

jeżeli są wymagane (innym ważnym dokumentem może być np. karta pobytu), 
3) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli 

zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem. 

1.1. Rodzaje wiz 

Istnieją następujące rodzaje wiz: 
1) Wiza jednolita (wiza krótkoterminowa; wiza Schengen o symbolu C) – upoważnia do 

przebywania na terytorium wszystkich państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku 
wjazdów) do 3 miesięcy w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu. 

2) Wiza krajowa (wiza długoterminowa, oznaczona symbolem D) – upoważnia do przebywania 
na terytorium państwa, które ją wydało, przez minimum 3 miesiące, a maksimum 12 
miesięcy. Cudzoziemcy posiadający wizy krajowe mogą podróżować po strefie Schengen 
przez okres nie przekraczający 3 miesięcy w ciągu 6 miesięcy bez konieczności posiadania 
dodatkowej wizy krótkoterminowej. W rezultacie wiza długoterminowa powinna mieć takie 
same skutki jak dokument pobytowy, jeżeli chodzi o swobodne przemieszczanie się jej 
posiadacza w obrębie strefy Schengen.1 Warunkiem jest jednak spełnienie ogólnych 
warunków wjazdu2, czyli posiadanie dokument podróży, uzasadnienie celu i warunków 
pobytu, wykazanie odpowiednich środków finansowych, niestanowienie zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz niefigurowanie w krajowym wykazie wpisów 
do celów odmowy wjazdu danego państwa. 

3) Wiza o ograniczonej ważności terytorialnej (wiza Schengen o symbolu LTV) – wydawana 
wyjątkowo, w określonych przypadkach, zakłada odstąpienie od pewnych regularnych 
procedur. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa. Wyjątkowo 
może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa, pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez każde z nich. 

4) Wiza tranzytowa lotniskowa (wiza o symbolu ATV) – upoważnia tylko do pobytu w strefie 
tranzytowej lotniska, podróżujący samolotem nie może opuścić strefy lotniska. Z obowiązku 
jej posiadania zwolnieni są m.in. posiadacze wizy jednolitej lub krajowej. 

 

Kwestie dotyczące wiz jednolitych zostały uregulowane we (Wspólnotowym) Kodeksie Wizowym. 
Natomiast kwestie dotyczące wiz krajowych reguluje prawo wewnętrzne poszczególnych państw 
(w Polsce – ustawa o cudzoziemcach3 i stosowne rozporządzenia). Poniżej odniesiono się do kwestii 

                                                           

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 265/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające konwencję 

wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób 

posiadających wizy długoterminowe  

2 Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające 

wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 

3 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
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dotyczących zarówno wiz jednolitych, jak i krajowych – polskich, zaznaczając odpowiednio, gdy 
uregulowania dotyczące tych rodzajów wiz się różnią. 

1.2. Wydawanie wizy 

Wnioski wizowe rozpatruje konsul. W drodze odstępstwa, decyzje w sprawie wiz mogą być 
podejmowane na granicach zewnętrznych państw przez organy dokonujące odprawy. Wówczas, 
jedynie wyjątkowych okolicznościach, może być cudzoziemcowi wydana wiza lub zezwolenie na 
wjazd na maksymalnie 15 dni. 

Wniosek wizowy kierowany do konsula, przynajmniej ten składany po raz pierwszy, musi 
być złożony osobiście – w związku z koniecznością pobrania odcisków palców.  

Z myślą o zapobieżeniu temu, by słaba infrastruktura transportowa lub znaczne odległości 
na danym obszarze geograficznym stanowiły dla osób ubiegających się o wizę znacznej przeszkody 
w dotarciu do konsulatu, Kodeks Wizowy4 przewiduje, że państwa, które nie mają swojego 
konsulatu w danym państwie lub regionie, powinny starać się zawrzeć porozumienia o 
reprezentacji z państwami, które mają konsulaty na danym obszarze. 

Wniosek składa się na formularzu. Formularz wniosku o wydanie wizy krajowej został 
skonstruowany analogicznie do formularza wniosku o wizę jednolitą. 

Okres ważności wizy (maksymalnie 5 lat) i długość dozwolonego pobytu określa się w oparciu o 
wyniki analizy wniosku wizowego. W tym celu konsul może żądać dokumentów uzupełniających. 
Część z nich została określona przepisami prawa, jednak nie tworzą one katalogów zamkniętych (tj. 
wykaz jest niewyczerpujący), więc konsul może także wymagać przedłożenia innych dokumentów 
celem wykazania przez cudzoziemca, że spełnia on warunki uzyskania wizy. Oczywiście dokumenty 
te będą zależeć od celu wydania wizy (turystyczny, odwiedziny, praca, łączenie rodzin itd.). 

1.3. Wjazd na terytorium państwa 

Posiadanie wizy nie daje automatycznie prawa do wjazdu – cudzoziemiec musi jeszcze spełnić 
ogólne warunki wjazdu, wynikające z Kodeksu Granicznego Schengen (patrz wyżej). 
 Jeśli chodzi o wymaganie posiadania odpowiednich środków utrzymania – ich wielkość 
ocenia się stosownie do długości i celu pobytu oraz w stosunku do kosztów taniego wyżywienia i 
zakwaterowania w danym państwie lub państwach, pomnożonych przez liczbę dni pobytu. W 
Polsce wysokość środków w odniesieniu do długości i celu pobytu została określona w 
rozporządzeniu5. Przy pobycie powyżej 3 dni, cudzoziemiec wjeżdżając do Polski powinien posiadać 
co najmniej 100 złotych na każdy dzień planowanego pobytu (albo równowartość tej kwoty w 
walutach obcych). 
 Dokumentem potwierdzającym posiadanie wystarczających środków utrzymania oprócz 
karty kredytowej, czeku podróżnego, może być także zaproszenie, które może wystawić tylko: 

• obywatel polski zamieszkujący w Polsce, a także obywatel państwa członkowskiego UE oraz 
członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, 

• cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE, 

                                                           

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające 

Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)  

5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków 

utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków 
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• osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca 
siedzibę w Polsce.  

Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go, na wniosek zapraszającego, do ewidencji 
zaproszeń przez właściwego wojewodę i jest ważne przez okres roku. Zapraszający ponosi pewną 
odpowiedzialność za zaproszonego cudzoziemca – m.in. ponosi koszty wydalenia, gdy cudzoziemiec 
pozostanie na terytorium Polski po okresie ważności wizy, nie uzyskując innego zezwolenia 
pobytowego. 
 Od decyzji o odmowie wjazdu przysługuje odwołanie – wnoszone w ciągu 14 dni za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję (komendant placówki Straży Granicznej) do 
Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

1.4. Odmowa wydania wizy 

Odmowa wizy następuje w określonych przez prawo przypadkach. Odmowę wydaje się na 
standardowym formularzu, z zakreśleniem przyczyny odmowy. Może to być m.in. brak 
przedstawienia dokumentów wymaganych przez konsula, a także figurowanie w bazie SIS (System 
Informacyjny Schengen) do celów odmowy wjazdu, uznanie przez co najmniej jedno państwo 
członkowskie UE, że osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa (w przypadku wizy krajowej 
podstawą odmowy będzie już samo figurowanie w krajowym wykazie do celów odmowy wjazdu), 
przedstawienie niezgodnych z prawdą informacji. 
 W przypadku odmowy wizy, można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie, kierowany 
także do konsula, w ciągu 7 dni od otrzymania odmowy. 
 Odmowa wydania wizy nie może stać się jedyną podstawą odmowy wydania kolejnej wizy – 
przez to samo lub inne państwo. 

1.5. Przedłużenie wizy 

Przedłużenie wizy jest środkiem wyjątkowym, stosowanym, gdy jej posiadacz niezależnie od siebie 
nie mógł opuścić terytorium państwa czy państw przed upływem terminu ważności wizy, z takich 
powodów jak: siła wyższa, względy humanitarne, zdrowotne (pobyt w szpitalu). W innych 
przypadkach cudzoziemiec powinien wystąpić o zezwolenie pobytowe lub wyjechać przed końcem 
ważności posiadanej wizy i ubiegać się o nową. 

1.6. Unieważnienie wizy 

Wizę unieważnia się, jeżeli okaże się, że w chwili wydawania wizy warunki uprawniające do jej 
otrzymania nie były spełnione, zwłaszcza, jeżeli istnieją poważne powody, by przypuszczać, że wizę 
uzyskano w sposób nieuczciwy.  

1.7. Cofnięcie wizy 

Wiza jest cofana, jeżeli okaże się, że warunki uprawniające do jej otrzymania nie są już spełniane. 
Wizę może unieważnić/cofnąć konsul lub Straż Graniczna. 

1.8. Wyłączenia obowiązku posiadania wizy 

Rozporządzenia europejskie, stanowiące część dorobku Schengen, określają państwa trzecie, 
których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, 
których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. Zwolnienia są zasadniczo oparte o zasadę 
wzajemności. 
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 Także na poziomie europejskim uregulowano kwestię przekraczania granicy w ramach tzw. 
małego ruchu granicznego6. Rozporządzenie upoważnia państwa do zawierania umów 
dwustronnych z sąsiadującymi państwami trzecimi w celu wdrożenia określonych w nim zasad. 
Wprowadzono w tym celu zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 
granicznego i szereg ułatwień dotyczących przekraczania granicy dla mieszkańców strefy 
przygranicznej. Obecnie taka umowa funkcjonuje w odniesieniu do obywateli Ukrainy i Federacji 
Rosyjskiej. Umowa z Białorusią została ratyfikowana przez stronę polską, ale białoruską nie. 

2 ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY  

2.1 Podstawy uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 

Zezwolenia tego udziela się na okres nie dłuższy niż dwa lata, jednak w niektórych sytuacjach 
okresy te są krótsze (patrz niżej). 

Wedle przepisów ustawy o cudzoziemcach można wyróżnić podstawy, których spełnienie 
powoduje, że organ musi wydać takie zezwolenie oraz podstawy, których spełnienie powoduje, że 
organ może, ale nie musi wydać takiego zezwolenia. 

2.1.1 Podstawy obligatoryjnego wydania zgody na zamieszkanie na czas oznaczony 

Ustawa przewiduje kilkanaście podstaw, których spełnienie powoduje obligatoryjne wydanie 
takiego zezwolenia, są to m.in.: 

• posiadanie zezwolenia na pracę albo pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze 
powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest 
wymagane7, 

• prowadzenie działalności gospodarczej (jednakże działalność ta musi być korzystną dla 
polskiej gospodarki, a w szczególności przyczyniać się do wzrostu inwestycji, transferu 
technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy; 
oznacza to, że np. samo płacenie podatków przez firmę czy zatrudnianie kilku pracowników 
na niepełny etat nie jest działalnością, która dawałaby możliwość uzyskania zezwolenia na 
pobyt), 

• branie udziału w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów 
Unii Europejskiej, 

• bycie małżonkiem obywatela polskiego (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 
uzyskuje się również w przypadku owdowienia lub rozwodu, gdy przemawia za tym 
szczególnie ważny interes cudzoziemca, np. konieczność załatwienia spraw spadkowych czy 
majątkowych), 

• łączenie rodzin, tzn. bycie członkiem rodziny cudzoziemca, który m.in.: 
- uzyskał w Polsce zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE, 
- posiada status uchodźcy lub któremu udzielono ochrony uzupełniającej, 
- zamieszkuje w Polsce co najmniej 2 lata na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na 

czas oznaczony; w takiej sytuacji zezwolenie na zamieszkanie udziela się na taki sam 
okres, jak członkowi rodziny zamieszkującemu w Polsce, 

• bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca urodzonym na terytorium Polski, które 
przebywa w Polsce bez opieki, 

                                                           
6 Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające 

przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i 

zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen. 
7
 Szerzej na ten temat w dalszej części niniejszego opracowania – w rozdziale poświęconym wykonywaniu pracy w 

Polsce. 
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• bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca, który posiada zezwolenie na 
zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium Polski; w takiej sytuacji 
zezwolenia udziela się na okres do dnia, do którego udzielono zezwolenia rodzicowi, 

• posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego 
przez inne państwo członkowskie UE, jednakże taka osoba powinna mieć również 
zamiar wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub 
kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykazać, że zachodzą inne 
okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Polski (zezwolenie na 
pobyt na czas oznaczony może uzyskać również członek rodziny takiego 
cudzoziemca, wówczas zezwolenia takiego udziela się na okres do dnia, do którego 
udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi 
posiadającego status rezydenta długoterminowego UE), 

• bycie ofiarą handlu ludźmi i spełnienie łącznie następujących warunków: pobyt na 
terytorium Polski, podjęcie współpracy z Policją lub innym organem państwowym 
oraz zerwanie kontaktów z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstw 
związanych z handlem ludźmi, zezwolenia takiego udziela się na okres 6 miesięcy, 

• podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych 
studiów doktoranckich, także w przypadku zamiaru kontynuowania lub 
uzupełnienia studiów podjętych w innym kraju UE, zezwolenia takiego udziela się na 
okres roku, chyba, że studia trwają krócej, wówczas zezwolenia udziela się na czas 
trwania studiów, 

• bycie naukowcem, który przybywa lub przebywa na terytorium Polski w celu 
prowadzenia badań, zezwolenia takiego udziela się na okres roku, chyba, że badania 
trwają krócej, wówczas zezwolenia udziela się na czas prowadzenia badań. 

2.1.2 Podstawy uznaniowego wydania zgody na zamieszkanie na czas oznaczony 

Do przesłanek, których spełnienie powoduje, że organy państwowe mogą, ale nie muszą udzielić 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony należą: 

• zamiar podjęcia lub kontynuacji w Polsce nauki lub szkolenia zawodowego (może to być na 
przykład nauka języka polskiego na polskim uniwersytecie przygotowująca do podjęcia 
studiów), w takiej sytuacji zezwolenia udziela się na czas trwania nauki lub szkolenia, 
jednak nie dłużej niż na rok, 

• zamiar dołączenia lub wspólnego przebywania z zamieszkującym w Polsce członkiem 
rodziny, który jest obywatelem polskim lub obywatelem państwa Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

• bycie duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościołach i 
związkach wyznaniowych, których status jest prawnie uregulowany, a pobyt cudzoziemca 
w Polsce jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia, 

• bycie cudzoziemcem przebywającym w Polsce nielegalnie, który występuje jako 
pokrzywdzony przestępstwem zatrudnienia w warunkach szczególnego wykorzystania, 

•  bycie małoletnim cudzoziemcem przebywającym w Polsce nielegalnie, który występuje 
jako pokrzywdzony przestępstwem zatrudniania cudzoziemców przebywających w Polsce 
nielegalnie, 

• bycie cudzoziemcem, który pracował w Polsce nielegalnie i zamierza kontynuować pobyt 
do czasu otrzymania zaległego, jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes 
cudzoziemca. 

 
Ponadto zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemiec może uzyskać wówczas, gdy 
wykaże, że zachodzą inne okoliczności, które uzasadniają zamieszkiwanie w Polsce przez okres 
dłuższy niż 3 miesiące. 
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2.2 Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 

2.2.1 Złożenie wniosku 

Do kogo składa się wniosek 
Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielane jest wyłącznie na podstawie wniosku 
złożonego przez cudzoziemca. Wniosek taki składa się do wojewody właściwego ze względu na 
miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce. 

Natomiast cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek za pośrednictwem 
polskiego konsula. Jednak we wniosku składanym u konsula jako adresata oznacza się wojewodę 
właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca. Konsul odbiera wniosek i 
przesyła go do urzędu wojewódzkiego. Do wniosku dołącza on informację, czy wjazd i pobyt 
cudzoziemca na terytorium Polski stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa 
państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W sytuacji, gdy cudzoziemiec przebywa za granicą i zamierza złożyć wniosek ze względu na 
okoliczność łączenia rodzin (tj. połączenia się z cudzoziemcem będącym członkiem rodziny 
i przebywającym w Polsce), wówczas wniosek do wojewody składa ten cudzoziemiec, który 
przebywa w Polsce. 
 
W jakim terminie i w jaki sposób składa się wniosek 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony należy złożyć co najmniej 45 
dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub przed upływem terminu 
ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Termin ten nie dotyczy 
oczywiście cudzoziemca, który przebywa poza terytorium Polski i składa wniosek za 
pośrednictwem konsula, a także cudzoziemca przebywającego w Polsce bez zezwolenia lub wizy, 
który ubiega się o trzymiesięczny pobyt czasowy w Polsce ze względu na wyjątkowe okoliczności.8 

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie wojewódzkim, można go też wysłać listem poleconym 
za pośrednictwem Poczty Polskiej (jednak należy pamiętać o zachowaniu potwierdzenia nadania 
listu). Datę nadania wniosku uznaje się za datę złożenia wniosku u wojewody. Oznacza to zatem, 
że przy liczeniu 45 dni bierze się pod uwagę nie termin faktycznego dostarczenia wniosku do 
urzędu wojewódzkiego, ale datę jego nadania na poczcie. Cudzoziemcy zamieszkali za granicą 
składają wniosek w konsulacie polskim. 

Wniosek można złożyć także poprzez pełnomocnika, któremu należy wcześniej podpisać 
dokument pełnomocnictwa. 
 
Z czego składa się wniosek i co należy do niego dołączyć 
Wniosek składa się na specjalnym formularzu. Jeden wniosek może także obejmować dzieci 
cudzoziemca lub inne osoby pozostające pod jego opieką (należy je wpisać w odpowiedniej 
rubryce wniosku). 
 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zawiera m.in.: 

• dane cudzoziemca oraz dane objętych wnioskiem dzieci i innych osób wpisanych do 
paszportu wnioskodawcy, 

• miejsce zamierzonego pobytu w Polsce, 

• dane członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych w Polsce, 

                                                           
8
 Co do zasady cudzoziemcy przebywający w Polsce, o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony mogą się ubiegać 

wtedy, gdy przebywają w Polsce legalnie, cudzoziemcy nie mający żadnego zezwolenia na pobyt w Polsce mogą 
ubiegać się o to zezwolenie tylko w wyraźnie określonych sytuacjach, o których piszemy w dalszej części niniejszego 
opracowania. 
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• informacje o: podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat oraz o 
poprzednich pobytach w Polsce, 

• wskazanie środków utrzymania. 
Ponadto cudzoziemiec powinien przy składaniu wniosku przedstawić oryginał paszport lub inny 
ważny dokument podróży. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada 
ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny 
dokument tożsamości. Dokumentem takim może być np. zagraniczny, krajowy dokument 
tożsamości. Uzasadniony przypadek zachodzi np. wówczas, gdy osoba ubiegająca się o zezwolenie 
na zamieszkanie wykaże, że nie może uzyskać paszportu z ambasady swojego kraju i przedstawi 
odpowiednie zaświadczenie. 
 Do wniosku należy także załączyć szereg innych materiałów, m.in. fotografie 
wnioskodawcy, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, potwierdzenie zameldowania a także inne 
dokumenty, w zależności od podstawy, dla której cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie, np.: gdy 
podstawą jest związek małżeński z obywatelem polskim - aktualny odpis aktu małżeństwa, gdy 
podstawą jest pobieranie nauki w Polsce – zaświadczenie z uczelni itd. 
 W większości przypadków należy także przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie 
stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i 
członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz potwierdzenie posiadania ubezpieczenia 
zdrowotnego. 
 Wniosek powinien zostać opłacony, opłata wynosi 340 zł (około 85 EUR). 

2.2.2 Co się dzieje po złożeniu wniosku? 

Jeżeli wniosek został złożony w terminie i nie zawiera braków lub braki te zostały uzupełnione 
w wyznaczonym terminie, wówczas urząd wojewódzki zamieszcza w paszporcie stempel, który 
potwierdza złożenie wniosku. Od tej chwili pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za 
legalny do czasu wydania decyzji (jednakże, jeśli postępowanie zostanie zawieszone na wniosek 
strony, wówczas w okresie zawieszenia pobytu cudzoziemca nie uważa się za legalny). 
 Jeżeli wniosek zawiera braki (np. nie został załączony wymagany dokument lub formularz 
nie został prawidłowo wypełniony), wówczas urząd wojewódzki wzywa do uzupełnienia tego braku 
w określonym terminie. Jeśli brak nie zostanie uzupełniony, wówczas urząd nie rozpoznaje 
wniosku. Jednakże w sytuacji, gdy upłynął wyznaczony termin na uzupełnienie braków lub 
dostarczenie dokumentów, wówczas można jeszcze próbować je uzupełniać, zanim nie zostanie 
wydana decyzja. 
 Następnie urząd wojewódzki przeprowadza postępowanie, podczas którego weryfikuje 
dane zawarte we wniosku. Może także przeprowadzić dodatkowe czynności, np. przesłuchanie 
cudzoziemca, zażądać dodatkowych dowodów itp. 
 Przesłuchanie odbywa się w urzędzie wojewódzkim. Prowadzone jest ono w języku 
polskim, zatem cudzoziemiec, jeśli nie zna języka polskiego, powinien przyprowadzić ze sobą 
tłumacza (nie musi to być tłumacz przysięgły), który nie jest osobą bezpośrednio zainteresowaną w 
sprawie (czyli np. nie może to być pełnomocnik lub małżonek). 
 Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia urząd wojewódzki zwraca się do Straży 
Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do konsula 
lub do innych organów z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca do 
Polski nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy te w ciągu 30 dni powinny przekazać tę 
informację, jeśli jej nie przekażą wojewodzie, wówczas uznaje się, że dany cudzoziemiec nie 
stanowi zagrożenia. 
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Nie rozpoznaje się wniosku cudzoziemca, który: 

• przebywa w Polsce na podstawie specjalnego trzymiesięcznego zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony, którego udziela się osobom, które przebywają w Polsce 
nielegalnie a które znajdują się w szczególnej sytuacji9, 

• który został zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu 
wydalenia, w stosunku do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci 
zakazu opuszczania kraju, osadzony w areszcie śledczym lub zakładzie karnym lub 
pozbawiony wolności na innej podstawie, 

• posiada zgodę na pobyt tolerowany, 

• przebywa w Polsce na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu 
w Polsce ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania 
międzynarodowe. 

2.2.3 Szczególne czynności podejmowane podczas postępowania o zezwolenie na 
zamieszkanie na czas oznaczony ze względu na małżeństwo  

W sytuacji, gdy cudzoziemiec złoży wniosek o udzielenie mu zgody na zamieszkanie na czas 
oznaczony ze względu na małżeństwo zawarte z obywatelem polskim, wówczas organ prowadzący 
postępowanie ustala, czy małżeństwo to nie zostało zawarte wyłącznie w celu legalizacji pobytu 
cudzoziemca w Polsce. Badanie takie powinno mieć miejsce, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, 
że: 

• jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie 
małżeństwa (chyba, że w danym państwie lub grupie społecznej istnieje taki zwyczaj), 

•  małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa 
(tzn. nie prowadzą wspólnego pożycia, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, 
nie kontaktują się ze sobą itp.), 

• małżonkowie nie zamieszkują wspólnie, 

• małżonkowie nie spotkali się nigdy przed zawarciem małżeństwa, 

• małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga, 

• małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych 
okoliczności, które ich dotyczą (np. faktów z ich przeszłości, szczegółów z ich mieszkania, 
ich zwyczajów, zainteresowań itp.), 

• jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już małżeństwa dla 
pozoru. 

 
Pomimo iż prawo wskazuje, że badanie takie prowadzi się tylko wówczas, gdy występują wyżej 
wymienione okoliczności, to w praktyce jest ono regułą. W takich sytuacjach urząd wojewódzki 
najczęściej zleca Straży Granicznej lub Policji przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w 
miejscu zamieszkania małżonków. Podczas wywiadu funkcjonariusze rozpytują sąsiadów, osoby 
wynajmujące mieszkanie, czy znają oboje małżonków, czy zachowują się jak małżonkowie itp. 
Cudzoziemca nie informuje się o mającym się odbyć wywiadzie środowiskowym, nie może on 
także być obecnym przy zadawaniu pytań innym osobom. 
 Ponadto zazwyczaj pracownicy urzędu wojewódzkiego przesłuchują także osobno oboje 
małżonków na okoliczność wspólnego pożycia. Podczas przesłuchania zadawane są szczegółowe 
pytania dotyczące sposobu życia drugiego małżonka, sposobu urządzenia mieszkania, szczegółów 
ze wspólnego życia itp. Takie same pytania są zadawane drugiemu małżonkowi i wszelkie 
rozbieżności są wykorzystywane na niekorzyść małżonka ubiegającego się o pobyt. 

                                                           
9
 Szerzej na ten temat w dalszej części niniejszego opracowania – str. 11. 
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2.2.4 Decyzja 

W sytuacji, gdy urząd wojewódzki stwierdzi, że cudzoziemiec spełnia przesłanki do uzyskania 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wówczas wydaje decyzję pozytywną. 
 Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wojewoda 
wydaje kartę pobytu. Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na 
terytorium Polski oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy bez wizy (ale 
oczywiście trzeba mieć również paszport). Karta pobytu zawiera okres jej ważności i jest to czas, na 
jaki cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na zamieszkanie. Cudzoziemiec jest obowiązany odebrać 
ją osobiście. 

Natomiast decyzja negatywna jest wydawana gdy cudzoziemiec: 

• nie spełnia wskazanych wyżej wymogów, do uzyskania takiego zezwolenia, 

• jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany 
lub w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) do celów odmowy wjazdu, 

• okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca w Polsce jest lub 
będzie inny niż deklarowany (jednak na tej podstawie nie można odmówić zgody na pobyt, 
jeżeli podstawą wniosku jest małżeństwo z obywatelem RP lub cudzoziemcem 
zamieszkałym w Polsce), 

• podstawą ubiegania się o zezwolenie jest małżeństwo, a wojewoda uzna, że zostało ono 
zawarte dla pozoru, 

• cudzoziemiec stwarza zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo dla 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej, 

• podczas postępowania złożył wniosek lub załączył dokumenty zawierające nieprawdziwe 
dane osobowe lub fałszywe informacje lub gdy zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w 
celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako 
autentycznego używał, 

• jest chory na chorobę podlegającą obowiązkowemu leczeniu lub istnieje podejrzenie takiej 
choroby, a cudzoziemiec nie wyraża zgody na to leczenie (jednak na tej podstawie nie 
można odmówić zgody na pobyt, jeżeli podstawą wniosku jest małżeństwo z obywatelem 
polskim lub cudzoziemcem zamieszkałym w Polsce, a także członkowi rodziny cudzoziemca, 
mieszkającego w Polsce oraz ofierze handlu ludźmi), 

• nie wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa (jednak na tej 
podstawie nie można odmówić zgody na pobyt, jeżeli podstawą wniosku jest małżeństwo z 
obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkałym w Polsce), 

• nie był wydalony z Polski i nie zwrócił kosztów wydalenia, które zostały sfinansowane z 
budżetu państwa (jednak na tej podstawie nie można odmówić zgody na pobyt, jeżeli 
podstawą wniosku jest małżeństwo z obywatelem polskim lub cudzoziemcem 
zamieszkałym w Polsce), 

• ubiega się o zezwolenie ze względu na studia wyższe i nie zaliczył roku studiów oraz nie 
uzyskał warunkowego wpisu na następny rok lub semestr studiów, 

• przebywa w Polsce nielegalnie. 
Od decyzji negatywnej można odwołać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w ciągu 14 
dni od doręczenia decyzji. 

Jednakże istnieje kilka kategorii cudzoziemców, którym nie można odmówić zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony z powodu nielegalnego pobytu, są to: 

• małżonkowie obywateli polskich lub osoby posiadającej zezwolenie na osiedlenie się lub 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Polski, 

• małoletnie dziecko cudzoziemca posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony, 

• małoletnie dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce i przebywające w Polsce bez opieki, 
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• ofiara handlu ludźmi, 

• cudzoziemcy, którzy osiągnęli pełnoletniość w czasie pobytu w Polsce i złożyli wniosek o 
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w ciągu roku od dnia osiągnięcia 
pełnoletniości, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca. 

Istnieje także kilka kategorii cudzoziemców, którym można udzielić specjalnego zezwolenia na 
zamieszkanie, pomimo iż przebywają w Polsce nielegalnie. Zezwolenie takie wydawane jest na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące w sytuacji, gdy: 

• przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca osobistego stawiennictwa przed 
polskim organem władzy publicznej, 

• wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności cudzoziemca na terytorium Polski, 

• wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej, 

• organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi 
stwierdza, że cudzoziemiec jest prawdopodobnie ofiarą handlu ludźmi. 

Istnieje także możliwość cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Może to mieć 
miejsce, jeżeli: 

• ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie, 

• wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności do odmowy wydania zezwolenia na 
zamieszkanie, 

• cudzoziemiec opuścił na stałe terytorium Polski. 
Zezwolenia nie cofa się, jeśli podstawą pobytu jest małżeństwo. 

3 POBYT STAŁY 

Wyróżniamy w polskim prawie dwa zezwolenia, które są wydawane na czas nieokreślony. Są to 
zezwolenie na osiedlenie się i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 
Postępowania te są prowadzone na takich samych zasadach co sprawy związane z pobytami 
czasowymi.  

3.1 Wspólne zasady postępowania o wydanie zezwolenia na osiedlenie się i na rezydenta 
długoterminowego 

• Właściwym wojewodą do wydania decyzji jest wojewoda ze względu na zamieszkanie 
cudzoziemca w Polsce, 

• decyzja w sprawie powinna zostać wydana nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania, lub w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania, 

• wniosek musi zostać złożony w czasie legalnego pobytu na terenie Polski, 10 

• jeśli cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego 
uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość. Jednakże w 
praktyce bardzo trudno jest udowodnić, że nie ma się możliwości uzyskania paszportu. 

Postępowanie o udzielenie tych zezwoleń nie zawsze kończy się wydaniem decyzji. Wniosek 
cudzoziemca pozostawia się bez rozpoznania - czyli nie jest wydawana decyzja administracyjna, z 
tych samych przyczyn co wniosek o udzielenie pobytu czasowego, jak również gdy wnioski te są 
złożone przez cudzoziemca: 
a) przebywającego w Polsce nielegalnie, 
b) przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia udzielonego jako członkowi rodziny 
cudzoziemca 

c) przebywającego w Polsce w celu odbywania studiów lub szkolenia zawodowego; 
d)  ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu; 

                                                           
10 Art 71 b ustawy o cudzoziemcach 
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e) pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu transgranicznego 
świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi transgraniczne; 
f) przebywającego za granicą. 

Pobyt cudzoziemca po złożeniu wniosku będzie legalny, jeśli został on złożony w czasie 
legalnego pobytu, a wniosek nie zawierał braków formalnych lub jeśli braki zostały uzupełnione w 
terminie wyznaczonym przez wojewodę. Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży 
cudzoziemca stempel, potwierdzający złożenie wniosku i legalny pobyt cudzoziemca w Polsce do 
czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie.  
 Jeśli cudzoziemiec zwróci się do wojewody lub Szefa UdSC o zawieszenie postępowania o 
udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub rezydenta na jego wniosek, to w takiej sytuacji pobyt 
cudzoziemca nie uważa się za legalny.  
 Przed wydaniem decyzji wojewoda jest obowiązany zwrócić się do komendanta oddziału 
Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy wjazd i 
pobyt cudzoziemca w Polsce stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Służby te są zobowiązane, w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wniosku, przekazać informację lub poinformować o przedłużeniu tego termin do 3 
miesięcy. Jeśli w tym terminie nie zostaną udzielone informacje, to uznaje się, że wymóg uzyskania 
informacji został spełniony. 
 Decyzję o cofnięciu zezwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu 
cudzoziemca, z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, 
komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji. 

3.1.1 Zezwolenie na osiedlenie się 

Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który: 
1) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, 
urodzonym w Polsce; 
2) pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed 
złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie w Polsce co 
najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. 
3) bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał w Polsce 5 lat na podstawie zgody na pobyt 
tolerowany11 statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.12 
4) jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską.13 

W czasie trwania postępowania o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się, wszczętego na 
wniosek złożony przez małżonka obywatela polskiego, wojewoda bada, czy związek małżeński nie 
został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów, tak jak to ma miejsce w czasie 
trwania postępowania o udzielenie pobytu czasowego ze względu na małżeństwo.14 Również w 
czasie trwania postępowania sprawdza się czy pobyt cudzoziemca był nieprzerwany.15 

                                                           
11 Definicja znajduję się w dalszej części tekstu –patrz rozdział V. 
12

 Należy pamiętać, że do okresu 5 lat dolicza się czas nieprzerwanego pobytu w Polsce w czasie trwania postępowania 
o nadanie statusu uchodźcy, a także gdy cudzoziemiec był w tym okresie umieszczony w strzeżonym ośrodku lub 
areszcie w celu wydalenia. 
13 Art. 64 ustawy o cudzoziemcach 
14 Art. 55 ustawy o cudzoziemcach, patrz pobyt czasowy  
15

 Pobyt w Polsce uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie 
przekroczyła łącznie 10 miesięcy. Jeśli przerwa była spowodowana: 
1) wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza Polską, na podstawie umowy zawartej z 
pracodawcą, którego siedziba znajduje się w Polsce 
2) towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których 
mowa w pkt 1; 
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Decyzja o udzieleniu zezwolenia jest decyzją bezterminową, czyli dopóki nie zostanie uchylona, lub 
jeśli nie wygaśnie, jest ona ważna. Po wydaniu decyzji pozytywnej, karta pobytu wydawana jest na 
10 lat. Po tym czasie należy złożyć tylko wniosek o wymianę karty. 
 Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na osiedlenie się z podobnych przyczyn 
co w sprawie odmowy zezwolenia na pobyt czasowy16. 
 Wojewoda może cofnąć zezwolenie na osiedlenie się, z podobnych przyczyn co 
zezwolenia na pobyt czasowy i jak również jeśli:17 wymagają tego względy obronności, 
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego bądź interes Polski lub gdy cudzoziemiec został 
skazany prawomocnym wyrokiem w Polsce za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat 
pozbawienia wolności. 
 Decyzję o cofnięciu zezwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu 
cudzoziemca, z urzędu lub na wniosek: Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, 
Komendanta oddziału Straży Granicznej lub Komendanta wojewódzkiego Policji. W przypadku 
cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się, wydawana jest decyzja o wydaleniu. 

3.1.2 Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce legalnie przez okres co najmniej przez 5 lat może 
aplikować o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta. Musi jednak spełnić dwa zasadnicze 
warunki, czyli posiadać stabilne i regularne źródło dochodu i posiadać ubezpieczenie zdrowotne 
lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce.18 
 Zezwolenie to również jest wydawane na czas nieokreślony. Karta pobytu ma ważność 5 
lat. Przed upływem tego okresu, należy złożyć wniosek o jej wymianę.  
 Cudzoziemiec w czasie trwania postępowania musi wykazać, że posiada dochód, w 
odpowiedniej wysokości. tj. dochód musi wynosić - 477 zł jeśli jest osobą samotną, lub 351 zł jeśli 
posiada rodzinę. Od dochodu należy odliczyć koszty zamieszkania, przypadające na każdego 
członka rodziny. Koszty zamieszkania, obejmują wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją 
zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty 
za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. 

Nie zawsze okres pięcioletniego pobytu w Polsce uważa się za spełniony. Do okresu 5 lat 
pobytu w Polsce nie wlicza się: 

• okresu, w którym cudzoziemiec był zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku, w 
areszcie w celu wydalenia, okresu stosowania środku zapobiegawczego w postaci zakazu 
opuszczania kraju lub gdy cudzoziemiec był pozbawiony wolności na podstawie orzeczeń 
wydanych na podstawie ustaw; 

• czasu pobytu cudzoziemca jako pracownika „au pair”, sezonowego, delegowanego przez 
usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego 
usługi transgraniczne; 

• czasu pobytu jako szefa, członka personelu misji dyplomatycznej, kierownika urzędu 
konsularnego i członka personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osoby 
zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów 
międzynarodowych. 

 
 

                                                                                                                                                                                                 
3) leczeniem cudzoziemca. 
- to tego czasu nie wlicza się do okresu 6 miesięcy i 10 miesięcy. 
16 Art. 66 ustawy o cudzoziemcach, Więcej w rozdziale o pobycie czasowym. 
17 Art. 68 ustawy o cudzoziemcach. Więcej w rozdziale o pobycie czasowym. 
18 Art 65 ustawy o cudzoziemcach 
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Są też sytuacje, gdy do okresu pięcioletniego legalnego i nieprzerwanego pobytu zalicza się tylko 
połowę okresu pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie: 

• wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego lub  

• na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z 
podjęciem lub kontynuacją stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich, lub 
szkoleniem zawodowym. 

Zatem do okresu pięcioletniego zalicza się np. pobyty udzielone na podstawie wykonywanej pracy, 
prowadzonej działalności gospodarczej, lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 

O udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta, nie może się starać osoba, tak jak przy pobytach 
czasowych, która m.in.: 

1) przebywa w Polsce w celu odbywania studiów lub szkolenia zawodowego; 
2) posiada zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy nadany w Polsce lub ochronę 

uzupełniającą lub ochronę czasową; 
3) ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu; 
4) jest pracownikiem „au pair”, sezonowym, delegowanym przez usługodawcę w celu 

transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi transgraniczne; 
5)  przebywa w Polsce na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu 

w Polsce w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub 
zobowiązania międzynarodowe; zamieszkuje wspólnie z pracownikiem migrującym jako 
członek rodziny, przebywa jako członek rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną, 
podjęcia lub kontynuacji nauki, lub na podstawie specjalnego trzymiesięcznego zezwolenia 
na zamieszkanie na czas oznaczony19;  

6) jest zatrzymana, umieszczona w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia, w 
stosunku do której został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania 
kraju lub pozbawionej wolności wskutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie 
ustaw. 

3.1.3 Odmowa udzielenia zezwolenia  

Odmowa wydania tego zezwolenia następuje jeżeli cudzoziemiec nie spełnia wymogów do 
udzielenia zezwolenia lub wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 
porządku publicznego. 

3.1.4 Cofnięcie zezwolenia 

Zezwolenie na pobyt rezydenta będzie cofnięte, jeżeli20:nabycie zezwolenia nastąpiło w sposób 
niezgodny z prawem, cudzoziemiec wyjechał z Polski na okres przekraczający 6 lat lub z UE na 
okres następujących kolejno po sobie 12 miesięcy oraz gdy uzyskał w innym państwie 
członkowskim UE zezwolenie na pobyt rezydenta. 
 W przypadku cofnięcia zezwolenia na podstawie 3 ostatnich okoliczności (opuszczenie 
terytorium Polski, UE, uzyskanie zezwolenia w innym państwie członkowskim) kolejne zezwolenia 
na pobyt rezydenta zostanie udzielone, gdy cudzoziemiec spełnia warunki do udzielenia 
zezwolenia i gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie w 
Polsce co najmniej przez 3 lata. 
  
 
 

                                                           
19

 Art. 53 a ust 2 ustawy o cudzoziemcach, więcej str. 11. 
20 Art. 69 ustawa o cudzoziemcach 
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W czasie prowadzenia postępowania o cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta, gdy cudzoziemiec 
stanowi rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, organ prowadzący postępowanie (wojewoda lub Szef UdSC), jest obowiązany 
uwzględnić: 

1) okres pobytu cudzoziemca w Polsce 
2) jego wiek; 
3) istnienie związków z Polską lub brak związków z krajem pochodzenia; 
4) skutki dla cudzoziemca i członków jego rodziny, które powstaną w przypadku cofnięcia 

zezwolenia. 
Jeśli organ stwierdzi, że cudzoziemiec stanowi rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności 
lub bezpieczeństwa państwa albo dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, wydaje decyzję o 
cofnięciu zezwolenia na pobyt i wydaje decyzję o wydaleniu. Decyzji tej, nie nadaje się rygoru 
natychmiastowej wykonalności. 

4 WYKONYWANIE PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 

W Polsce cudzoziemiec może wykonywać pracę (na podstawie umowy o pracę, umów cywilno- 
prawnych np. zlecenia, o dzieło, w zarządach spółek), gdy posiada zezwolenie na pracę. Jeśli 
cudzoziemiec chcę wykonywać prace u tego samego pracodawcy to musi uzyskać tylko 
przedłużenie zezwolenia. W czasie trwania postępowania o przedłużenie zezwolenia stosuje się te 
same przepisy wydawania zezwolenia na pracę.  
 Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek pracodawcy przez wojewodę właściwego 
ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca w Polsce. W przypadku gdy 
specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej 
wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki. 
 Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca21. Pracodawca składa 
wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty 
w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego 
cudzoziemca.22 Wydanie zezwolenia zależy od spełnienia dwóch warunków23. Przede wszystkim 
wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników 
wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Dodatkowo 
musi zostać przeprowadzony test rynku pracy przez starostę24, który jest przeprowadzany w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni lub 14 dni. Czas przeprowadzenia testu zależy od miejsca złożenia 
oferty, lub grupy w której organizowana jest rekrutacja. 
 Jednakże uzyskanie testu rynku pracy nie jest potrzebne, gdy wydane jest przedłużenie 
zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i gdy będzie wykonywał pracę na tym samym 
stanowisku. 
 Przepisy określają również sytuacje, gdy zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Grupa 
cudzoziemców nie potrzebujących zezwolenia na pracę jest liczna.  
Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy Polsce, bez posiadania zezwolenia na pracę, 
m.in. gdy:25 

1) posiada nadane w Polsce: status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub jest członkiem 
rodziny takiej osoby; 

2) posiada zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt rezydenta w Polsce bądź jest członkiem 
rodziny takiej osoby; 

3) posiada zgodę na pobyt tolerowany w Polsce; 

                                                           
21 art. 88 f z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej ustawa o promocji) 
22art. 90 a ustawy o promocji 
23 art. 88c ustawy o promocji 
24 art.. 88 c ust. 2 ustawy o promocji 
25 Art. 87 ustawy o promocji 



20 

 

4) korzysta z ochrony czasowej w Polsce 
5) jest obywatelem państwa członkowskiego UE lub członkiem jego rodziny. 
6) posiada w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w celu 

wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; 
7) posiada ważną Kartę Polaka; 
8) ubiega się o nadanie statusu uchodźcy i gdy posiada zaświadczenie o możliwości 

wykonywania pracy przez Urząd do spraw Cudzoziemców26  
9) posiada w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone27, 

 w przypadku owdowienia lub rozwodu z obywatelem polskim, gdy przemawia za 
tym szczególnie ważny interes cudzoziemca, 

 w przypadku bycia ofiarą handlu ludźmi 

 w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub 
doktoranckich 

 w związku z byciem naukowcem, który przybywa lub przebywa w Polsce w celu 
prowadzenia badań naukowych, 

 w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim. 
10) jest nauczycielem języków obcych wykonującym pracę w przedszkolu, szkole, ośrodkach, 

zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, lub w Ochotniczych Hufcach Pracy; 
11) wykonuje usługi artystyczne, wygłasza, okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o 

szczególnej wartości naukowej lub artystycznej do 30 dni w roku; 
12) jest sportowcem wykonującym pracę w Polsce w związku z zawodami sportowymi; 
13) jest duchownym, członkiem zakonu lub inną osobą, która wykonuje pracę w związku z 

pełnioną funkcją religijną, w kościołach i związkach wyznaniowych oraz krajowych 
organizacjach międzykościelnych; 

14) jest studentem studiów stacjonarnych odbywanych w Polsce - w miesiącach: lipiec, sierpień 
i wrzesień; 

15) jest absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, stacjonarnych studiów wyższych lub 
doktoranckich na polskiej uczelni; 

16) wykonuje pracę na rzecz posłów do Parlamentu Europejskiego w związku z pełnioną 
funkcją; 

4.1 Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec28 m.in: 

1) wykonuje pracę w Polsce na podstawie umowy z pracodawcą polskim, a nie należy do osób 
zwolnionych z konieczności posiadania zezwolenia na pracę, 

2) pełni funkcje w zarządzie osoby prawnej lub w spółce kapitałowej w organizacji, 
3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na 

okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym; 

4.2 Okres ważności zezwolenia na pracę 

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być 
przedłużane.29 W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na 
dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, zezwolenie na pracę może być wydane na 
okres nieprzekraczający 5 lat. Jeżeli cudzoziemiec jest delegowany przez pracodawcę 
zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowe30j, zezwolenie na pracę zostanie wydane na czas 

                                                           
26

 wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.); zobacz też w rozdziale V. 
27 o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 10, 11, 13 i 15-18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach; 
28 art 88 ustawy o promocji 
29 Art. 88e ust.  1. ustawy o promocji 
30

 Chodzi tu o realizację usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym 
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delegowania. Należy też podkreślić, że wojewoda ma również prawo do ograniczenia czasu, na 
który wydaje zezwolenie na pracę.  
 Zezwolenie jest ważne do momentu wykonywania pracy określonej w zezwoleniu. Jeśli 
pracownik będzie chciał zmienić pracodawcę lub rodzaj pracy, jego pracodawca musi 
zawnioskować o wydanie nowego zezwolenia na pracę. Przepisy jednakże regulują sytuacje, kiedy 
zezwolenie na pracę obligatoryjnie zachowuje ważność. Ma to miejsce m.in31 w sytuacji gdy 
pracodawca zamierza powierzyć pracownikowi wykonywanie pracy o innym charakterze lub na 
innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę przez maksymalnie 30 dni w roku 
kalendarzowym, lub gdy doszło do zmiany siedziby, nazwy lub formy prawnej działania 
pracodawcy, do przejęcia pracodawcy przez innego pracodawcę lub gdy doszło do zmiany osoby 
reprezentującej pracodawcę. 

4.3 Wygaśnięcie zobowiązania wykonywania pracy32 

Zobowiązanie do wykonywania czynności wynikających z umowy cywilnoprawnej lub obowiązek 
świadczenia pracy Polsce wygasają, w przypadku gdy cudzoziemiec przestał być uprawniony do 
wykonywania pracy w Polsce. 

4.4 Odmowa wydania zezwolenia na pracę 

Wojewoda nie wyda zezwolenia na pracę cudzoziemca,33 gdy: pracodawca złożył fałszywe 
informacje lub dokumenty lub zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, podrobił dokument; albo jeśli 
cudzoziemiec nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy lub gdy jego dane 
zostały umieszczone w wykazie osób niepożądanych.  

4.5 Uchylenie zezwolenia na pracę 

Jak już zostało wskazane wyżej zezwolenie na prace wydane jest na czas określony. Może zostać 
również uchylone jeśli34: 

1) uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji; 
2) ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie na pracę; 
3) cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od daty ważności zezwolenia na pracę 

lub zakończył wykonywanie pracy wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności 
zezwolenia na pracę; 

4) cudzoziemiec przestał spełniać wymagania, od spełnienia których uzależnione jest 
wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności; 

5) cudzoziemiec przerwał wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące; 
6) dane cudzoziemca znajdują się w wykazie osób niepożądanych. 

4.6 Praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy 

Obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy mogą pracować w Polsce 
na specjalnych zasadach to znaczy mają prawo do wykonywania pracy bez konieczności posiadania 
zezwolenia na pracę w okresie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 
 Pierwszym krokiem, aby zatrudnić wyżej wymienionego cudzoziemca jest rejestracja 
pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu 
cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy. Oświadczenie to jest urzędowym wzorem i zawiera 
nazwę zawodu, miejsce, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej 
podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę. Dokument ten musi 
zawierać również informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o 

                                                           
31 Art 88 i ustawy o promocji 
32Art 88 g ustawy o promocji 
33Art 88j ustawy o promocji 
34Art 88 k o promocji 
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lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się przez pracodawcę z przepisami związanymi z pobytem i 
pracą cudzoziemców. 
 Oświadczenie wraz z kopią składa się do Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie umieszczana 
jest na oryginale i kopii oświadczenia, wzmianka o rejestracji. Oryginał oświadczenia pracodawca 
powinien przekazać cudzoziemcowi. Całe postępowanie odbywa się w trakcie jednej wizyty w 
urzędzie i jest bezpłatne. 
 Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej 
placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej w celu 
wykonywania pracy.  

4.7 Sankcje i uprawnienia cudzoziemców wykonujących pracę, którzy przebywają w Polsce bez 
zezwolenia 

Wobec cudzoziemca, który przebywał w Polsce nielegalnie a także wobec cudzoziemca, który 
wykonywał pracę bez zezwolenia (oczywiście o ile był zobowiązany do jego posiadania) wydawana 
jest przez wojewodę decyzja o wydaleniu. Od decyzji tej można się odwołać do Szefa Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców. 
 Cudzoziemiec taki może zostać umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i 
wydalony35. 
 Cudzoziemcowi, który przebywał w Polsce nielegalnie i który wykonywał pracę przysługuje 
roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń. W sytuacji, gdy 
cudzoziemiec był zatrudniony na podstawie stosunku pracy, przy dochodzeniu zaległego 
wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń oraz przy ustalaniu istnienia stosunku pracy, 
domniemywa się, że stosunek pracy trwał przez 3 miesiące, chyba że pracodawca lub 
cudzoziemiec dowiodą innego okresu zatrudnienia. 
 Natomiast gdy cudzoziemiec był zatrudniony na innej podstawie niż stosunek pracy (np. 
umowa zlecenia, umowa o dzieło), przy dochodzeniu zaległego wynagrodzenia i związanych z nim 
świadczeń, domniemywa się, że uzgodnione wynagrodzenie wynosiło trzykrotne minimalne 
wynagrodzenia za pracę (w 2012 r. było to łącznie 4500 zł), chyba że pracodawca lub cudzoziemiec 
dowiodą, że wynagrodzenie zostało uzgodnione w innej wysokości. 
 W sytuacji, gdy cudzoziemiec powrócił dobrowolnie lub został wydalony, wówczas 
pracodawca powinien również pokryć koszty przesłania cudzoziemcowi zaległych należności. 
Ponadto cudzoziemiec, który wykonywał pracę w warunkach szczególnego wykorzystywania lub 
jest małoletni i występuje jako pokrzywdzony przestępstwem może ubiegać się o zezwolenie na 
zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce na czas trwania postępowania karnego oraz na czas 
odzyskiwania zaległego wynagrodzenia. 

5 STATUS UCHODŹCY, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, POBYT TOLEROWANY 

W niniejszej części przedstawiono podstawowe informacje nt. przebiegu procedury o nadanie 
statusu uchodźcy w Polsce: jakie formy ochrony międzynarodowej można uzyskać w Polsce, jak 
wygląda sama procedura, co po kolei dzieje się sprawie cudzoziemca, jak przedstawia się sytuacja 
prawna cudzoziemca w czasie procedury i po otrzymaniu decyzji ostatecznej w sprawie 
uchodźczej. 

5.1 Formy ochrony możliwe do uzyskania w Polsce. 

Cudzoziemiec, który uciekał z kraju pochodzenia w obawie przed prześladowaniami, ratując życie 
swoje lub swojej rodziny, może w Polsce uzyskać schronienie i pomoc. Gwarantuje mu to 
Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., (zwana 
dalej Konwencja Genewska), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z 13 czerwca 2003 
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 Więcej na ten temat w dalszej części niniejszego opracowania. 
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r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Warunkiem koniecznym otrzymania 
ochrony ze strony państwa polskiego jest złożenie przez cudzoziemca wniosku o nadanie statusu 
uchodźcy i jego pozytywne rozpatrzenie przez stosowne organy. Wniosek taki składa się w Straży 
Granicznej. Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy prowadzi Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców i on wydaje pierwszą decyzję w kwestii udzielenia, bądź odmowy udzielenia 
ochrony na terenie Polski. Od tej decyzji można złożyć odwołanie. Wtedy sprawę ponownie 
rozpatrzy Rada do Spraw Uchodźców, jako Organ drugiej instancji. Wyłącznie te dwie instytucje 
zajmują się merytorycznym badaniem spraw w przedmiocie udzielenia cudzoziemcom ochrony w 
Polsce.  

• Urząd ds. Cudzoziemców – I instancja, 

• Rada ds. Uchodźców – II instancja 
 

W Polsce cudzoziemiec, który zmuszony był opuścić swoją ojczyznę może otrzymać jedną z trzech 
podstawowych form ochrony (pominięto omówienie azylu oraz ochrony czasowej) Są to: status 
uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany. 

Status uchodźcy – jeśli cudzoziemcowi grozi w jego kraju prześladowanie skierowane konkretnie 
przeciwko niemu ze względu na jedną z cech takich jak36:  

• rasa, 

• religia, 

• narodowość, 

• poglądy polityczne, 

• przynależność do określonej grupy społecznej 
a cudzoziemiec ten nie może lub nie chce korzystać z ochrony władz swoje kraju (np. w 
przypadku, gdy to te władze dokonują prześladowań) Polska nadaje mu status uchodźcy. 

 
Ochrona uzupełniająca - gdy cudzoziemiec nie otrzyma statusu uchodźcy, gdyż nie wykaże, że 
prześladowania dotyczą konkretnie jego, jednakże powrót do swojego kraju może narazić go na 
poważną krzywdę w związku z ryzykiem:  

• orzeczenia kary śmierci lub wykonania egzekucji,  

• tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub ukarania lub też, 

• zagrożenia dla życia lub zdrowia wynikającego z powszechnie stosowanej przemocy w 
związku z wojną lub wojną domową 

władze polskie nie wydają decyzji o wydaleniu cudzoziemca, a przyznają mu ochronę 
uzupełniającą. 
 

                                                           
36 dyrektywa 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli 

państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują 
międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej pomocy oraz dyrektywa 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 
r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w 
Państwach Członkowskich. implementowane do polskiego ustawodawstwa rozszerzają zakres przyznawanej ochrony 
w stosunku do Konwencji Genewskiej, choćby o instytucję ochrony subsydiarnej, znanej w Polsce jako ochrona 
uzupełniająca. 
Polska polityka wobec cudzoziemców poszukujących ochrony, opiera się na takich dokumentach jak: 
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (art. 56); 
2. Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku (Konwencja Genewska) 
oraz Protokół w sprawie statusu uchodźcy z 1967 roku; 
3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach; 
4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Zgoda na pobyt tolerowany – jeśli cudzoziemiec nie otrzyma w Polsce statusu uchodźcy ani 
ochrony uzupełniającej i władze Polski miałyby go w związku z tym deportować jedynie do takiego 
kraju, w którym: 

• zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub 

• mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 
karaniu lub mógłby być zmuszony do pracy lub 

• mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być bezpodstawnie 
ukarany. 

Albo też sama deportacja: 

• naruszałaby prawo cudzoziemca do życia rodzinnego lub 

• naruszałoby prawa dziecka, (np. dziecko cudzoziemca z nieformalnego związku posiada 
jakąś formę ochrony w Polsce, przykładowo ochronę uzupełniającą) 

• jest obiektywnie niemożliwa i jest to niezależne od cudzoziemca, jak i od władz mających 
wykonać wydalenie (np. władze kraju pochodzenia odmawiają potwierdzenia 
obywatelstwa cudzoziemca i przyjęcia go na swoje terytorium) 

otrzyma on od władz polskich zgodę na pobyt tolerowany. 

W Polsce w okresie od 01.01 2012 roku do 26.07.2012 roku przyznano 68 statusów uchodźcy. 
Pośród rzeszy osób ubiegających się w naszym kraju o ochronę tylko nieliczni kwalifikują się na 
uchodźców zgodnie z definicją zawartą w Konwencji Genewskiej, tj. są w stanie wykazać fakt 
indywidualnych prześladowań skierowanych konkretnie przeciwko nim. Dlatego też utworzono 
możliwość tzw. ochrony subsydiarnej polegającej na udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt w 
Polsce, a także przyznaniem pakietu różnych praw, bez uznawania tej osoby za uchodźcę.  
 W Polsce taką właśnie formą ochrony jest ochrona uzupełniająca. W praktyce ta ochrona 
udzielana jest osobom, którym odmówiono statusu uchodźcy, ale jednocześnie nie można ich 
wydalić do kraju pochodzenia z powodu zagrożenia wolności, zdrowia, życia.  
 Pobyt tolerowany, zbliżony do ochrony uzupełniającej, nie odnosi się jedynie do osób 
znajdujących się w procedurze uchodźczej lub też osób, którym ów status został udzielony, ale do 
wszystkich cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogących 
powrócić do kraju z określonych przyczyn. Są to zarówno powody humanitarne (jeśli odesłanie 
cudzoziemca mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do życia, 
wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom albo 
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub 
pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej w 
rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w 
Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, sprzeciwiają się temu względy rodzinne np. małżonek 
cudzoziemca posiada status uchodźcy) jak i czysto techniczne, związane z niemożnością 
przeprowadzenia procedury deportacyjnej. 
 W przypadku instytucji pobytu tolerowanego stwierdzając niemożność wydalenia bierze się 
bowiem pod uwagę również przyczyny niezależne od cudzoziemca, jak np. brak podpisanych 
umów ekstradycyjnych, uniemożliwiające jego powrót do kraju pochodzenia. Status uchodźcy 
zatem nadaje się w przypadku indywidualnego zagrożenia wynikłego z działań organów 
państwowych bądź grup, nad którymi państwo nie jest w stanie zapanować, skierowanego 
przeciwko konkretnej osobie, a opartych na jednej z 5 konwencyjnych przesłanek. Pozostałe dwie 
formy ochrony zaś są przeznaczone dla osób, których podstawowe prawa takie jak prawo do życia, 
wolności od tortur byłby zagrożone w związku ogólnymi działaniami prowadzonymi w kraju 
pochodzenia, praktyką nieprzestrzegania tychże praw i wynikłym z tego potencjalnym zagrożeniem 
dla osoby odesłanej do takiego kraju. Należy wiedzieć, że status uchodźcy to ochrona 
międzynarodowa, z kolei ochrona uzupełniająca jest formą ochrony udzielanej w krajach Unii 
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Europejskiej i regulowanej przepisami europejskimi, zaś zgoda na pobyt tolerowany to polska 
instytucja krajowa. 
 Wniosek o przyznanie ochrony międzynarodowej można złożyć w trakcie kontroli 
granicznej przy przekraczaniu granicy Polski. Jeśli granicę już się przekroczy wniosek można złożyć 
jedynie we właściwej placówce Straży Granicznej w kraju (w Warszawie bądź, jeżeli cudzoziemiec 
został pozbawiony wolności, w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców). We wniosku nie wybiera 
się formy ochrony, o jaką cudzoziemiec chce się ubiegać – polskie władze analizując daną sprawę 
zobowiązane są zbadać istnienie wymogów do udzielenia każdej z możliwych w Polsce form 
ochrony. Nie składa się zatem osobnego wniosku o udzielenie ochrony uzupełniającej czy zgody na 
pobyt tolerowany, a całe postępowanie toczy się w ramach rozpatrywania wniosku o nadanie 
statusu uchodźcy. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie otrzyma żadnej formy ochrony, będzie on 
musiał wrócić do swojego kraju. 
 Status uchodźcy, ochrona uzupełniająca i pobyt tolerowany różnią się od siebie, oprócz 
występowania odmiennych przesłanek niezbędnych do ich o przyznania także zakresem praw, 
jakie przyznane zostaną cudzoziemcowi.  
 W wypadku uzyskania statusu uchodźcy cudzoziemiec otrzymuje paszport genewski (ważny 
przez okres dwóch lat) umożliwiający podróżowanie. Nie daje on możliwości bezwizowego wjazdu 
na terytorium każdego państwa, które jest stroną Konwencji Genewskiej. Paszport genewski 
umożliwia wszakże wjazd na terytoria państw, które są stronami Europejskiego Porozumienia w 
sprawie zniesienia wiz dla uchodźców.37. Warunkiem zwolnienia z obowiązku posiadania wizy jest 
posiadanie genewskiego dokumentu podróży oraz czas trwania pobytu w innym kraju nie dłuższy 
niż trzy miesiące. 
 Po przyznaniu ochrony uzupełniającej cudzoziemiec nie ma prawa do otrzymania paszportu 
genewskiego i powinien posługiwać się paszportem kraju, którego jest obywatelem. Jednak gdy 
nie dysponuje on własnym, ważnym dokumentem podróży, gdyż uległ on zagubieniu, zniszczeniu 
albo stracił ważność, a uzyskanie nowego dokumentu podróży swojego kraju nie jest możliwe, 
polskie władze mogą wydać dokument o nazwie: polski dokument podróży. Polski dokument 
podróży ma taką funkcję jak paszport (pozwala przekraczać granice). Nie jest jednak polskim 
paszportem. Osoba z pobytem tolerowanym nie może otrzymać polskiego dokumentu podróży czy 
paszportu genewskiego. 
 Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu (polski dokument tożsamości cudzoziemca), który w 
przypadku otrzymania statusu uchodźcy wymienia co 3 lata, ochrony uzupełniającej co 2 lata, 
pobytu tolerowanego co 1 rok. 
 Status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca uprawniają do uczestnictwa w rocznym 
programie integracyjnym (patrz dalej), Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt 
tolerowany, nie przysługuje to uprawnienie.  

5.2 Pomoc państwa w trakcie trwania procedury uchodźczej. 

Tak długo, jak długo cudzoziemiec nie otrzyma statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej albo 
pobytu tolerowanego i trwa postępowanie w jego sprawie może on liczyć na wsparcie ze strony 
państwa polskiego. Sprowadza się ona do pomocy socjalnej i opieki medycznej, a także pomocy w 
ewentualnym dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia. 
 Pomoc socjalna realizowana jest w postaci zakwaterowania w ośrodku dla cudzoziemców 
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Obecnie takich ośrodków na terenie Polski, 
prowadzonych i organizowanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest jedenaście. W 
samym ośrodku obok miejsca zamieszkania cudzoziemcowi zapewnia się 3 posiłki dziennie bądź w 
wyjątkowych wypadkach wypłatę stawki żywieniowej w wysokości 9 złotych dziennie. Ponadto 
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Urząd ds. Cudzoziemców zwraca środki za przejazd środkami transportu publicznego, ale tylko w 
celu wzięcia udziału w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy (np. podróż do Urzędu ds. 
Cudzoziemców w celu odbycia wywiadu statusowego) lub poddania się leczeniu. W ramach 
oferowanej pomocy wypłaca się też każdemu cudzoziemcowi "kieszonkowe" w wysokości 70 
złotych miesięcznie. W trakcie trwania procedury zapewniona jest również bezpłatna opieka 
medyczna, a dzieciom darmowa edukacja w szkołach publicznych. 
 Pomoc jest wstrzymywana, gdy cudzoziemiec przebywa poza ośrodkiem przez okres 
dłuższy niż 2 dni, nie powiadomiwszy o tym uprzednio pracownika ośrodka. Pomoc ta jest 
jednorazowo przywracana, gdy powróci on do ośrodka. W pewnych przypadkach zamiast miejsca 
w ośrodku cudzoziemcowi wypłaca się środki na utrzymanie, w tym na wynajęcie mieszkania. 
Wynoszą one od 25 do 12,50 złotych na osobę dziennie (w zależności od liczy osób w rodzinie). 
Dodatkowo opłaca się też ubezpieczenie medyczne i przy spełnieniu ściśle sprecyzowanego 
warunku przyznaje możliwość legalnej pracy bez dodatkowego zezwolenia. 
 Pomoc socjalną i opiekę medyczną otrzymuje się jeszcze przez okres 2 miesięcy od dnia 
ostatecznego zakończenia sprawy uchodźczej. Jeśli jednak w sprawie wydana została decyzja 
ostateczna o umorzeniu postępowania pomoc przysługuje tylko przez okres 14 dni od dnia 
doręczenia tej decyzji.  
 Jeśli cudzoziemiec skorzysta z pomocy w dobrowolnym powrocie, tj. po negatywnym 
rozpatrzeniu jego wniosku o nadanie statusu uchodźcy zwróci się do władz polskich o 
zorganizowanie jego powrotu do domu, okres udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej 
ulega przedłużeniu do dnia, w którym wyjedzie on z Polski przy pomocy Urzędu ds. Cudzoziemców. 

5.3 Przebieg procedury uchodźczej 

Jak już zaznaczono, wniosek o nadanie statusu uchodźcy składa się funkcjonariuszom Straży 
Granicznej. Wnioskiem objęte są małoletnie dzieci, jeśli są one na utrzymaniu cudzoziemca i nie 
zawarły małżeństwa. Może także on obejmować małżonka cudzoziemca i jego małoletnie dzieci 
niepozostające w związku małżeńskim, jeżeli małżonek wyrazi na to pisemną zgodę. W takim 
przypadku cudzoziemiec zostaje automatycznie pełnomocnikiem małżonka i jego dzieci i może 
reprezentować ich w całym postępowaniu. Oczywiście małżonek może wycofać swoją zgodę na to, 
by być objętym wnioskiem cudzoziemca. Wtedy postępowanie w sprawie nadania mu statusu 
uchodźcy będzie umorzone czyli zakończone bez wydania decyzji w jego sprawie. Potem małżonek 
może złożyć osobny wniosek o nadanie statusu uchodźcy. 
 W trakcie trwania procedury paszport cudzoziemca zostaje zdeponowany w Urzędzie do 
Spraw Cudzoziemców, a cudzoziemiec i jego rodzina otrzymują tymczasowe zaświadczenie 
tożsamości cudzoziemca (tzw. TZTC). TZTC uprawnia do pobytu na terenie Polski. Pierwszy 
dokument  jest ważny przez 30 dni, a po ich upływie wydane jest kolejne TZTC, które jest ważne 
przez maksymalnie 6 miesięcy. TZTC wydawane są aż do zakończenia procedury. 
 Podstawową zasadą postępowania o nadanie statusu uchodźcy jest to, że prowadzi się je 
tylko raz tej samej sprawie. Dlatego każdy kolejny wniosek złożony przez cudzoziemca po 
zakończeniu sprawy, a bez przedstawienia nowych okoliczności w sprawie, choć przyjęty, będzie 
traktowany jako oczywiście bezzasadny i rozpatrywany w nieco innym trybie. Należy pamiętać, że 
decyzja negatywna wydana w pierwszej procedurze pozostaje w mocy i w oparciu o nią 
cudzoziemiec powinien opuścić Polskę. Jeśli tego nie uczyni, może zostać z Polski wydalony, chyba 
że po złożeniu kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy, na wniosek cudzoziemca, Szef 
Urzędu ds. Cudzoziemców wstrzyma wykonanie decyzji o wydaleniu. 
 W postępowaniu przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Radą do Spraw 
Uchodźców można też wyznaczyć pełnomocnika. Może nim być adwokat lub inna dowolnie 
wybrana przez cudzoziemca osoba, o ile jest pełnoletnia.  
 Decyzję w sprawie w pierwszej instancji podejmie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 
Zbiera on dowody związane z przyczynami wyjazdu cudzoziemca z kraju pochodzenia celem 
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ustalenia, czy wypełniają one znamiona przyznania ochrony międzynarodowej. W związku z tym 
przeprowadza również z cudzoziemcem wywiad (wywiad statusowy), wzywając go w tym celu do 
siedziby Urzędu ds. Cudzoziemców. Pełnomocnik również zostanie zawiadomiony o wywiadzie i 
będzie mógł wziąć w nim udział. Na wywiad trzeba stawić się osobiście. Po zaprotokołowaniu w 
języku polskim cudzoziemiec ma prawo otrzymać kopię wywiadu. 
 Po zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, a przed wydaniem decyzji, Szef Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców musi poinformować cudzoziemca o możliwości wglądu w akta sprawy i 
zgłoszenia swoich uwag. Informacja o tym przesyłana jest cudzoziemcowi na piśmie, ze 
wskazaniem terminu, do kiedy przyjechać do siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców celem 
skorzystania z tego uprawnienia. Jest to ostatni moment na ewentualne dodanie nieuwzględnionej 
do tej pory ważnej informacji istotnej dla postępowania. 
 Decyzja w sprawie powinna być wydana w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku. Jeśli 
postępowanie miałoby trwać dłużej, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyznacza nowy 
przewidywany termin rozpatrzenia sprawy i informuje o tym cudzoziemca. Może się tak zdarzyć 
nawet kilka razy w trakcie postępowania. Zazwyczaj postępowanie trwa znacznie dłużej.  Jako 
rekompensatę cudzoziemiec, na swój wniosek, w wypadku nie dotrzymania terminu 6 
miesięcznego, otrzyma z Urzędu ds. Cudzoziemców zaświadczenie uprawniającego do legalnego 
zatrudnienia na terytorium Polski bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę, ważne 
przez cały czas trwania postępowania. 
 W okresie całej procedury cudzoziemiec powinien stawiać się na wezwanie Szefa Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców, poddać się bez sprzeciwu badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym, 
przedstawiać posiadane dowody w sprawie, np. dokumenty z kraju pochodzenia, informować 
władze o każdej zmianie miejsca pobytu oraz oddać do depozytu paszport i przebywać w Polsce do 
wydania ostatecznej decyzji. 
 Jeśli cudzoziemiec nie stawi się na wywiad, wyjedzie z Polski lub opuści samowolnie 
ośrodek, postępowanie sprawie zostanie umorzone tj. zakończone bez wydania decyzji o 
przyznaniu bądź odmowie przyznania ochrony i nastąpi utrata prawa do pomocy socjalnej. 
 Szef Urzędu ds. Cudzoziemców wydaje pierwszą decyzję w sprawie. Może w niej przyznać 
status uchodźcy, odmówić nadania statusu uchodźcy, ale udzielić ochrony uzupełniającej albo 
zgody na pobyt, bądź odmówić nadania statusu uchodźcy i zobowiązać cudzoziemca  do 
opuszczenia Polski wobec uznania, że żadna z form ochrony cudzoziemcowi nie przysługuje. 
 Od każdej decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, można wnieść odwołanie, gdyż 
nie jest to decyzja ostateczną (postępowanie administracyjne w Polsce jest z zasady 
dwuinstancyjne38, o czym szerzej w dalszej części publikacji). Odwołanie trzeba złożyć w terminie 
14 dni, liczonym od dnia następnego po dniu, w którym doręczono decyzję. Jeżeli doręczono 
decyzję pełnomocnikowi, to termin rozpoczyna się w dniu następnym po doręczeniu mu tej 
decyzji.  
 Złożenie odwołania w terminie daje prawo do pozostania w Polsce i do przebywania w 
ośrodku dla uchodźców. Akta sprawy przekazywane są do Rady ds. Uchodźców, która dalej 
prowadzi postępowanie jako organ II instancji. Postępowanie przed Radą do Spraw Uchodźców 
jest podobne do postępowania przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Podczas tego 
postępowania Rada bada, czy zachodzą okoliczności uzasadniające przyznanie w Polsce jednej z 
trzech form ochrony. Wszelkie dowody, których nie dołączono z ważnych przyczyn wcześniej, 
należy przedstawić przed Radą do Spraw Uchodźców. Rada do Spraw Uchodźców tylko w 
wyjątkowych przypadkach przeprowadza kolejny wywiad statusowy. 
Rada do Spraw Uchodźców w wydanej decyzji może nie zmienić decyzji Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców (utrzymać ją w mocy), zmienić decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i 
udzielić cudzoziemcowi ochrony albo nakazać przeprowadzenie postępowania administracyjnego 
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jeszcze raz, jeżeli Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców popełnił w nim poważne błędy (zwrócić 
Szefowi Urzędu sprawę do ponownego rozpatrzenia).  
 Od decyzji Rady do Spraw Uchodźców nie można się odwołać, gdyż jest to decyzja 
ostateczna. Jeżeli jednak według cudzoziemca decyzja Rady do Spraw Uchodźców nie jest zgodna z 
prawem, może on złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Należy 
to zrobić w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji Rady ds. Uchodźców.  
 Rozpatrując skargę Sąd sprawdza jedynie, czy wystąpiły błędy w postępowaniu przed 
Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Radą do Spraw Uchodźców, nie decyduje on w 
kwestii przyznania cudzoziemcowi ochrony. Sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
nie przedłuża postępowania uchodźczego i nie daje prawa pobytu na terenie Polski czy też prawa 
do świadczeń socjalnych, co oznacza, że cudzoziemiec traci wszelkie te uprawnienia, jakie 
przysługiwały mu w trakcie trwania procedury uchodźczej i powinien oczekiwać poza granicami 
kraju na rozstrzygnięcie. Składając skargę do Sądu można wnioskować także o wstrzymanie 
wykonania decyzji o wydaleniu do momentu zbadania sprawy przez Sąd (procedura w tej sprawie 
trwa najczęściej kilka miesięcy). W praktyce na czas trwania sprawy przed Sądem cudzoziemcy 
składają kolejny wniosek o nadanie statusu uchodźczy, co nierzadko w odczuciu władz stanowi 
nadużywanie procedury uchodźczej i może stanowić podstawę do umieszczenia cudzoziemca w 
ośrodku strzeżonym39. Sposób organizacji ośrodków strzeżonych oraz ich specyfika i podstawy 
prawne umieszczania w tego typu placówkach cudzoziemców zostały szczegółowo omówione w 
rozdziale poświęconym detencji cudzoziemców. 

5.4 Pomoc integracyjna dla uchodźców 

Program integracji jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które otrzymały status uchodźcy albo 
ochronę uzupełniającą. Ma on na celu udzielenie  wsparcia w początkowym okresie samodzielnego 
już życia w Polsce poza ośrodkiem dla cudzoziemców i zachęcać do działań, które w konsekwencji 
przyczynią się do niezależności ekonomicznej oraz integracji społecznej cudzoziemca. Aby program 
rozpocząć, należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na terenie powiatu, gdzie 
mieszka cudzoziemiec, w okresie nie późniejszym niż 60 dni po otrzymaniu decyzji o przyznaniu 
statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej. Sam czas trwania programu integracyjnego nie 
może być dłuższy niż 12 miesięcy. Program, ułożony indywidualnie po rozmowie cudzoziemca z 
pracownikiem PCPR i wywiadzie środowiskowym, zawiera konkretne zobowiązania zarówno 
cudzoziemca, jak i powiatowego centrum pomocy rodzinie i obejmuję również konkretną pomoc 
finansową.  
 Jeśli jednakże cudzoziemiec nie będzie się wywiązywał ze swoich zobowiązań, zawartych 
w programie,  możliwe jest wstrzymanie udzielanej pomocy, zwłaszcza w przypadku braku 
aktywnego udziału w procesie integracji.(np. nieuczęszczania na lekcje języka polskiego) Udzielanie 
pomocy wstrzymuje się również wówczas, gdy cudzoziemiec przebywa ponad 30 dni w zakładzie 
opieki zdrowotnej (do czasu opuszczenia zakładu) oraz gdy przeciwko cudzoziemcowi jest wszczęte 
postępowanie karne (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że cudzoziemiec 
został skazany prawomocnym wyrokiem sądu). Jeśli cudzoziemiec został skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, nie ma prawa do wzięcia udziału w programie 
integracyjnym40. 
 Po zakończeniu programu integracyjnego pozostałe świadczenia socjalne oraz świadczenia 
innego rodzaju przysługują osobom ze statusem uchodźcy albo ochroną uzupełniającą na zasadach 
takich, jak obywatelom polskim (świadczenia rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne, itp.) zaś tym, 
którym nadano pobyt tolerowany tylko najbardziej podstawowe świadczenia z opieki społecznej 
(ciepły posiłek, zasiłek celowy) i ubezpieczenie zdrowotne. 
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6 KARTA POBYTU 

Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, który uzyskał: 

• zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, 

• zezwolenie na osiedlenie się, 

• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

• status uchodźcy, 

• ochronę uzupełniającą, 

• zgodę na pobyt tolerowany. 
Kartę pobytu wydaje wojewoda lub Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Karta pobytu 
potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski oraz uprawnia do 
wielokrotnego przekraczania granicy bez wizy (ale oczywiście trzeba mieć również paszport). Karta 
pobytu zawiera okres jej ważności i jest to czas na jaki cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na 
zamieszkanie. Cudzoziemiec jest obowiązany odebrać ją osobiście. 

Kartę pobytu wydaje się i wymienia po uiszczeniu należnej opłaty, która wynosi 50 zł. 
Opłaty nie ponosi się za wydanie pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zezwolenie na osiedlenie się jako 
członek najbliższej rodziny repatrianta.  

Istnieje również możliwość wniesienia opłaty ulgowej wynoszącej 50% wyżej wymienionych 
opłat w wyjątkowej sytuacji.  

7 KARTA POLAKA 

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do narodu polskiego i 
spełni łącznie następujące warunki: 

• wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka 
polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i 
zwyczajów; 

• w obecności konsula złoży pisemną deklarację o przynależności do narodu polskiego; 

• wykaże, że jest narodowości polskiej/posiadała obywatelstwo polskie lub że co najmniej 
jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości 
polskiej/posiadało obywatelstwo polskie. Jeśli osoba nie jest w stanie tego wykazać, 
powinna przedstawić zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające 
aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej 
mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat. 

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o 
wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki 
Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki 
Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, 
Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status 
bezpaństwowca. 
 Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Karta 
Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo 
zezwolenia na osiedlenie się w Polsce. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego 
obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu innych przepisów. Karta 
Polaka nie jest także dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się w 
Polsce. 
 Kartę przyznaje i wydaje konsul. Karta Polaka jest ważna co do zasady przez okres 10 lat od 
dnia jej przyznania. 
 
 



30 

 

Uprawnienia posiadacza Karty Polaka 
Posiadacz Karty Polaka ma prawo do: 

• zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę; 

• podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak 
obywatele polscy; 

• podejmowania edukacji i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form 
kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na 
zasadach określonych w odpowiednich przepisach; 

• korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przynajmniej w stanach nagłych; 

• ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego; 

• bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych; 

• ubiegania się o zwolnienie z opłaty wizowej przy ubieganiu się o wizę w celu korzystania z 
Karty Polaka, 

• korzystania z pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na 
wspieranie Polaków za granicą. 

8 WYDALENIE I DETENCJA 

Na kształt polskich przepisów w tym zakresie ma wpływ tzw. dyrektywa powrotowa41, której 
przepisy zostały inkorporowane do ustawy o cudzoziemcach w czerwcu 2012 r. Wprowadzone 
przepisy kładą nacisk na promowanie dobrowolnych powrotów względem przymusowych, 
przewidują krótsze okresy zakazu ponownego wjazdu jako konsekwencji decyzji o wydaleniu oraz 
bardziej niż wcześniej akcentują potrzebę stosowania detencji jako środka ostatecznego. 

8.1 Wydanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia Polski  

W polskim prawie istnieją dwa typy decyzji, z których wynika obowiązek wyjazdu z terytorium 
Polski. 

Pierwszą z nich jest decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ta decyzja wydawana jest wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika, że cudzoziemiec 
dobrowolnie wykona ten obowiązek. Wydawana jest w przypadkach, gdy cudzoziemiec: 

• przebywa w Polsce bez wizy lub innego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu; 

• nie opuścił Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego czasu pobytu na terytorium państw 
obszaru Schengen przez 3 miesiące w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego 
wjazdu; 

• wykonywał pracę lub podjął działalność gospodarczą niezgodnie z odpowiednimi 
przepisami; 

• nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu w Polsce i nie 
może wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania; 

• przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę niezgodnie z przepisami; 

• naruszył przepisy dotyczące małego ruchu granicznego (przebywa poza strefą 
przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie granicy w ramach małego 
ruchu granicznego może przebywać; lub też przebywa w Polsce po upłwie okresu pobytu, 
do którego był uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach 
małego ruchu granicznego). 

 

                                                           
41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i 

procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli 

państw trzecich. 
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W decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia określa się termin dobrowolnego wyjazdu oraz  okres 
zakazu ponownego wjazdu do Polski lub Polski i innego państwa Schengen (patrz niżej). Decyzję 
wydaje komendant Policji lub Straży Granicznej, przysługuje od niej odwołanie do właściwego 
wojewody, wnoszone w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. 

8.2 Decyzja o wydaleniu z Polski 

Cudzoziemcowi wydaje się decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyżej 
opisanych okolicznościach, a także gdy:  

• jego dane są wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany, 
jeżeli wjazd do Polski nastąpił w okresie obowiązywania wpisu; 

• jego dane znajdują się w SIS do celów odmowy wjazdu (chyba że posiada wizę 
upoważniającą tylko do wjazdu i pobytu w Polsce); 

• jego dalszy pobyt stanowiłby zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszałby interes Polski; 

• dobrowolnie nie opuścił Polski w terminie określonym w decyzji o zobowiązaniu do 
opuszczenia tego terytorium lub w decyzji o odmowie/cofnięciu udzielenia zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony, 

• nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa; 

• zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w Polsce za umyślne 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

• został skazany w Polsce prawomocnym orzeczeniem na karę pozbawienia wolności 
podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania o 
przekazanie go za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary; 

 
Decyzję o wydaleniu wydaje wojewoda z urzędu lub na wniosek określonych organów (m.in. Straży 
Granicznej, Policji). Służy od niej odwołanie, wnoszone w ciągu 14 dni do Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. 
 Ustawa określa przypadki, kiedy decyzji o wydaleniu się nie wydaje, a wydanej nie 
wykonuje. Przede wszystkim z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy w odniesieniu do cudzoziemca 
zachodzą przesłanki udzielenia mu zgody na pobyt tolerowany (patrz wyżej przy formach ochrony 
udzielanych cudzoziemcom, str. 20). Podobnie, nie można wydalić małżonka obywatela polskiego 
lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE (chyba że właściwe organy stwierdzą, że małżeństwo zostało zawarte w celu 
uniknięcia wydalenia lub pobyt cudzoziemca stanowi zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa 
państwa lub porządku publicznego.) 
 Jeżeli cudzoziemiec posiada ważne zezwolenie na pobyt w innym państwie obszaru 
Schengen i jego dalszy pobyt nie stanowi zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub 
porządku publicznego, organ właściwy do wydania decyzji o wydaleniu powinien pouczyć 
cudzoziemca o obowiązku udania się niezwłocznie na terytorium tego państwa Schengen. Wydanie 
decyzji o wydaleniu może nastąpić dopiero, gdy cudzoziemiec się nie podporządkuje temu 
obowiązkowi. 
 Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy krajowej, cofnięcie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracę. Natomiast 
cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały, czyli zezwolenie na osiedlenie się lub 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie wydaje się decyzji o wydaleniu. 

8.3 Dobrowolny powrót 

Jak wskazano wyżej, obowiązujące przepisy mają na celu promocję dobrowolnych powrotów 
względem przymusowych. Zatem jeśli nie zachodzą określone okoliczności, w których decyzja o 
wydaleniu podlega przymusowemu wykonaniu (cudzoziemiec znajduje się w strzeżonym ośrodku, 
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stanowi zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, nie 
wyjechał dobrowolnie we wskazanym czasie), w decyzji o wydaleniu określa się termin 
dobrowolnego opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Polski. Termin ten wynosi od 7 do 30 dni, 
a na wniosek cudzoziemca, w szczególnej sytuacji, może być jednorazowo przedłużony do 1 roku. 

8.4 Zakaz ponownego wjazdu 

W decyzji o wydaleniu orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski lub na 
terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen. Najkrótszy okres zakazu ponownego wjazdu, 
wynoszący od 6 miesięcy do 3 lat otrzyma cudzoziemiec, któremu wydano decyzję o wydaleniu w 
związku z tym, że przebywał w Polsce bez wymaganej wizy, przekroczył nielegalnie granicę, nie 
posiadał wystarczających środków utrzymania, przekroczył 3-miesięczny okres swobodnego 
przemieszczania się po strefie Schengen lub naruszył przepisy dotyczące małego ruchu granicznego 
(patrz wskazane wyżej podstawy wydania decyzji o wydaleniu). 
 Gdy cudzoziemiec wykonywał pracę/działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami lub 
nie wywiązał się z zobowiązań podatkowych i któraś z tych okoliczności stała się podstawą wydania 
decyzji o wydaleniu, okres zakazu wjazdu określa się na czas od 1 roku do 3 lat.  
 W przypadku wydania decyzji o wydaleniu w związku z figurowaniem w krajowym wykazie 
osób niepożądanych lub bazie SIS, a także w związku z popełnieniem przestępstwa i orzeczeniem 
kary pozbawienia wolności, okres zakazu wjazdu wynosi od 3 do 5 lat. Taki okres zakazu wjazdu 
zostanie także określony dla cudzoziemca, który nie podporządkował się wydanej wobec niego 
decyzji zawierającej obowiązek opuszczenia Polski. 
 Najdłuższy okres zakazu wjazdu, wynoszący 5 lat, stosuje się w przypadku uznania 
cudzoziemca za zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. 
 Cudzoziemiec może także złożyć wniosek o cofnięcie orzeczonego zakazu ponownego 
wjazdu, gdy wykaże, że wywiązał się terminowo z obowiązku opuszczenia Polski, a jego ponowny 
wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państw obszaru Schengen ma 
nastąpić ze względu na uzasadnione przypadki, zwłaszcza ze względów humanitarnych. 

8.5 Koszty wydalenia 

Koszty wydalenia określa w drodze decyzji wojewoda. Sposób ich obliczenia  określony jest w 
przepisach. Ponosi je co do zasady cudzoziemiec (wyjątek stanowi ponoszenie kosztów przez 
zapraszającego lub pracodawcę – gdy przyczyną wydalenia jest wykonywanie pracy niezgodnie z 
przepisami).  
 Cudzoziemiec jest obowiązany uiścić koszty – jest to warunkiem uzyskania w przyszłości  
zezwolenia pobytowego, a także cofnięcia zakazu wjazdu. Jeśli koszty nie mogą być 
wyegzekwowane, pokrywa je Skarb Państwa. 

8.6 Wydalenie małoletniego  

Małoletniego można wydalić: 

• tylko wtedy, gdy w kraju docelowym będzie miał zapewnioną opiekę rodziców, innych osób 
pełnoletnich lub instytucji opiekuńczych, zgodnie ze standardami określonymi przez 
Konwencję o prawach dziecka; 

• tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego, chyba że przekazanie następuje 
bezpośrednio przedstawicielowi ustawowemu albo przedstawicielowi właściwych władz 
państwa, do którego następuje wydalenie. 

8.7 Detencja 

Zatrzymania cudzoziemca dokonuje Straż Graniczna lub Policja. Organ, który zatrzymał 
cudzoziemca, w zależności od okoliczności może m.in. wystąpić do wojewody z wnioskiem o 
wydanie decyzji o wydaleniu oraz/lub zwrócić się do sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca 



33 

 

w ośrodku detencyjnym.  Umieszczenie w ośrodku detencyjnym odbywa się na mocy 
postanowienia sądu rejonowego. Sąd ma 24 godziny na rozpatrzenie wniosku organu 
zatrzymującego. 

Choć nie wynika to wprost z ustawy o cudzoziemcach, dyrektywa powrotowa zakłada 
stosowanie detencji jako środka ostatecznego. 

Wojewoda w decyzji o wydaleniu może wyznaczyć cudzoziemcowi miejsce zamieszkania do 
czasu wykonania decyzji, którego nie wolno mu opuścić i zobowiązać go do zgłaszania się w 
określonych odstępach czasu do organu wskazanego w decyzji. 

Natomiast umieszczenie w ośrodku detencyjnym stosuje się, jeżeli: 

• istnieje ryzyko ucieczki cudzoziemca, wobec którego prowadzone jest postępowanie w 
sprawie o wydalenie (np. gdy cudzoziemiec deklaruje brak woli podporządkowania się 
decyzji o wydaleniu, nie dysponuje dokumentem tożsamości, po uprzednim nielegalnym 
przekroczeniu granicy albo gdy wjechał i przebywa w Polsce w czasie obowiązywania zakazu 
ponownego wjazdu); 

• cudzoziemcowi wydano decyzję zawierającą orzeczenie o wydaleniu bez orzekania o 
terminie opuszczenia Polski; 

• cudzoziemiec nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w 
decyzji zawierającej orzeczenie o wydaleniu; 

• przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę nielegalnie. 
W Polsce istnieją dwa rodzaje ośrodków detencyjnych: strzeżony ośrodek dla cudzoziemców 

oraz areszt w celu wydalenia (o zaostrzonym rygorze). Areszt w celu wydalenia stosuje się wobec 
cudzoziemca, jeżeli dodatkowo istnieje obawa, że nie podporządkuje się on zasadom pobytu 
obowiązującym w strzeżonym ośrodku. 
 W postanowieniu sąd oznacza okres pobytu w ośrodku detencyjnym nie dłuższy niż 90 dni. 
Okres ten może być następnie przedłużony, jednak nie może przekroczyć roku. Warto podkreślić, że 
z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że okresy detencji się sumują i łącznie nie mogą 
przekroczyć roku – zatem jeśli cudzoziemiec na podstawie tej samej decyzji o wydaleniu był 
umieszczony w ośrodku/areszcie przez 8 miesięcy, a następnie zwolniony, to przy kolejnym 
zatrzymaniu i umieszczeniu nie może przebywać w ośrodku/areszcie dłużej niż 4 miesiące.  
 Na postanowienie sądu o umieszczeniu/przedłużeniu pobytu w ośrodku detencyjnym 
przysługuje zażalenie do sądu okręgowego, wnoszone w ciągu 7 dni za pośrednictwem sądu 
rejonowego, który wydał postanowienie. 
 Postanowienia o umieszczeniu cudzoziemca w ośrodku detencyjnym nie wydaje się, jeżeli 
mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia. Cudzoziemiec może 
składać wnioski o zwolnienie do właściwego miejscowo sądu, podnosząc te okoliczności lub inne, 
które jego zdaniem uniemożliwiają jego dalszy pobyt w placówce zamkniętej. 
 Pełnomocnikiem cudzoziemca w postępowaniu związanym z detencją może być tylko 
adwokat. 
 Cudzoziemcowi przysługuje odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie od Skarbu Państwa w 
przypadku niewątpliwie niesłusznego umieszczenia w ośrodku detencyjnym. 

8.8 Zatrzymanie małoletniego 

Policja lub Straż Graniczna, które zatrzymały małoletniego cudzoziemca przebywającego w Polsce 
bez opieki, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o umieszczenie małoletniego w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. Możliwe jest zatem na gruncie przepisów także umieszczenie 
małoletniego bez opieki w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców – w specjalnych pomieszczeniach 
takiego ośrodka. Jednak gdy małoletni cudzoziemiec złoży wniosek o nadanie statusu uchodźcy, sąd 
umieszcza go wtedy w placówce opiekuńczej (dom dziecka) obligatoryjnie. 
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8.9 Detencja osób ubiegających się o ochronę międzynarodową 

Zasady dotyczące detencji osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce różnią się od 
zasad umieszczenia cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. 

Cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy zatrzymuje się, gdy zachodzi 
potrzeba: 

• ustalenia jego tożsamości; 

• zapobieżenia nadużyciu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy; 

• zapobieżenia zagrożeniu dla bezpieczeństwa, zdrowia, życia lub własności innych osób; 

• ochrony obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 

Cudzoziemca takiego można także zatrzymać, gdy: 

• nielegalnie przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę, chyba że jest bezpośrednio 
przybywającym z terytorium, gdzie zagrażało mu niebezpieczeństwo i to będzie stanie 
wykazać; 

• cudzoziemiec przebywał w ośrodku dla cudzoziemców (otwartym), jednak jego zachowanie 
zagrażało bezpieczeństwu innych cudzoziemców lub pracowników ośrodka. 

Sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu na okres od 30 do 60 dni, które może być 
przedłużony, gdy cudzoziemcowi zostanie doręczona decyzja o odmowie udzielenie ochrony i w 
której orzeka się o wydaleniu. Wówczas przedłuża się o czas potrzebny na wykonanie wydalenia. 
Maksymalny okres pobytu w ośrodku zamkniętym wynosi rok. 
 Jednak gdy wniosek o nadanie statusu uchodźcy składa cudzoziemiec już umieszczony w 
ośrodku strzeżonym/areszcie w celu wydalenia, sąd przedłuża jego pobyt o 90 dni. 
 Cudzoziemiec ma prawo kontaktu korespondencyjnego, telefonicznego i osobistego z 
organizacjami, które zajmują się sprawami uchodźców oraz z przedstawicielem Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. 

8.10 Warunki detencji 

Detencja oznacza umieszczenie w zamkniętym ośrodku o rygorze zbliżonym do więziennego. 
Ośrodki są monitorowane 24 godziny na dobę przez Straży Graniczną i otoczone wysokim płotem 
zakończonym drutem kolczastym, a w oknach pomieszczeń zainstalowane są kraty.  
 Warto zauważyć, że ośrodki znacznie różnią się między sobą, jeśli chodzi o warunki, jakie w 
nich panują. Zgodnie z przepisami cudzoziemcom przysługuje 60 min spaceru dziennie, jednak w 
niektórych z ośrodków umożliwia się im spędzanie więcej czasu na zewnątrz, organizuje się zajęcia 
rekreacyjne, sportowe na boisku. Cudzoziemcy w detencji mają dostęp do biblioteki, sali TV, a 
także sali modlitw. Spożywają posiłki, dostosowane do ich zasad żywieniowych, w stołówce. 
 W areszcie w celu wydalenia cudzoziemcy są z reguły zamykani w celach, gdzie także 
spożywają posiłki. Wszystkie meble są tam przytwierdzone do ziemi. Nie mają dostępu do zajęć 
rekreacyjno-sportowych. Spacer odbywa się na małej powierzchni, na wycementowanym podłożu. 
 Cudzoziemcy umieszczeni w ośrodkach i aresztach mają prawo do widzeń, a także 
wysyłania korespondencji urzędowej na koszt Straży Granicznej, jeśli nie mają na to własnych 
środków. Na korytarzach jest dostępny aparat telefoniczny na kartę, a w niektórych ośrodkach 
cudzoziemcy mogą używać własnych telefonów komórkowych. 

9 OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNEGO z 
uwzględnieniem sytuacji cudzoziemców 

Do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawach dotyczących cudzoziemców oraz 
udzielaniu cudzoziemcom ochrony stosuje się co do zasady przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Zatem w prowadzonych przez organy postępowaniach obowiązują ogólne 
zasady postępowania administracyjnego. Zgodnie z nimi, organ podejmuje wszelkie kroki do 
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załatwienia sprawy, mając na względzie interes strony – aż do jego kolizji z interesem społecznym. 
Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby 
pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.  
 Co szczególnie ważne w postępowaniach dotyczących cudzoziemców, organy administracji 
publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach 
faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków. Organy 
czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z 
powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.  
 Problemem jest jednak, że przepisy tylko w ograniczonym zakresie odnoszą się wprost do 
kwestii pouczeń w języku zrozumiałym przez cudzoziemca. Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, 
właściwe organy w sprawach o wydanie lub przedłużenie wiz, udzielenie zezwoleń pobytowych 
oraz o wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pouczają cudzoziemca w języku dla niego 
zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na 
nim obowiązkach. 
 Dodatkowo, organ, który wydał decyzję o wydaleniu, na wniosek cudzoziemca, dokonuje, w 
języku zrozumiałym dla cudzoziemca, pisemnego tłumaczenia podstawy prawnej decyzji, 
rozstrzygnięcia oraz pouczenia, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Natomiast organ 
odwoławczy prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o wydaleniu zapewnia 
cudzoziemcowi, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, możliwość 
korzystania z pomocy tłumacza. 
 Jednak cudzoziemcy, składając wnioski lub dokumenty sporządzone w języku obcym, 
służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy o cudzoziemcach, powinny 
składać je wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 
Jedynie cudzoziemcy ubiegający się o ochronę międzynarodową są pod tym względem 
uprzywilejowani, ponieważ tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku 
obcym, dopuszczonych jako dowód w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy lub azylu, 
zapewnia, w razie potrzeby, organ, przed którym jest prowadzone postępowanie. 
 Kolejną ważną zasadą ogólną postępowania administracyjnego jest zapewnienie stronom 
czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
 Zgodnie z zasadą przekonywania natomiast, organy administracji publicznej powinny 
wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten 
sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania 
środków przymusu.  
 Zasadą jest także dwuinstancyjność postępowania administracyjnego, czyli możliwość 
wniesienia środka zaskarżenia do organu wyższego rzędu od większości rozstrzygnięć organów 
administracji. 
 W polskim prawie oprócz postępowania administracyjnego wyróżniamy postępowanie 
sądowo-administracyjne. Oznacza to, że od ostatecznego rozstrzygnięcia organu administracji 
przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (dalej: WSA). W postępowaniach, o 
których mowa w niniejszym opracowaniu, skargi takie składane są do WSA w Warszawie. Od 
wyroku WSA służy natomiast skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA), 
przy czym jest to środek specyficzny (m.in. musi być sporządzona przez adwokata/radcę prawnego, 
jest obwarowana wymogami prawnymi dotyczącymi podstaw kasacji). 
 W przeciwieństwie do postępowania administracyjnego, gdzie obowiązuje w pełni zasada 
oficjalności (działanie z inicjatywy organu), w postępowaniu sądowo-administracyjnym pojawia się 
zasada kontradyktoryjności (sporności – strona przeciwko organowi administracji). Istnieje 
mechanizm pozwalający zapewnić pomoc prawną osobom ubogim w postaci zwolnienia z kosztów 
sądowych oraz pomocy adwokata/rady prawnego z urzędu (pełnomocnikiem w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym może być tylko adwokat/radca prawny, w przeciwieństwie do 
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postępowania administracyjnego, w którym pełnomocnikiem może być każdy). Na wniosek 
cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim, z reguły przyznawana jest ponadto pomoc 
tłumacza na rozprawie.  
 Co ważne z punktu widzenia strony, złożenie skargi na określony akt, nie wstrzymuje jego 
wykonania. W skardze można złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, który 
jednak sąd musi zaaprobować (co często trwa kilka miesięcy). W praktyce zdarza się zatem, że 
decyzja (np. o wydaleniu) może zostać wykonana, zanim sąd rozpatrzy sprawę. Natomiast złożenie 
skargi na odmowę wydania zezwolenia pobytowego nie oznacza, że cudzoziemiec może legalnie 
pozostać na terytorium Polski. 

10 LISTA AKTÓW PRAWNYCH 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (art. 56); 

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w 
sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość 
uzyskania takich środków 

• Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku 
(Konwencja Genewska) oraz Protokół w sprawie statusu uchodźcy z 1967 roku 

• dyrektywa 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla 
kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub 
jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości 
przyznawanej pomocy 

• dyrektywa 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych 
norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach 
Członkowskich 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 265/2010 z dnia 25 marca 2010 
r. zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 
562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe 

• Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 
r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice 
(kodeks graniczny Schengen) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) 

• Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych 
granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z 
Schengen. 
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11 SŁOWNIK 

SIS - System Informacyjny Schengen 
 
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – organ pierwszej instancji w czasie rozpatrywania wniosku o 
nadanie statusu uchodźcy w Polsce lub organ drugiej instancji w czasie rozpatrywania odwołań od 
decyzji w sprawie pobytu czasowego lub stałego, w sprawie  dokumentów wydawanym 
cudzoziemcom 
 
Wojewoda – organ pierwszej instancji w sprawach związanych z pobytem czasowym, stałym, 
wydawaniem dokumentów cudzoziemcom 
 
Rada do spraw Uchodźców – organ drugiej instancji w sprawach uchodźczych 
 
Ośrodek detencyjny - strzeżony ośrodek dla cudzoziemców oraz areszt w celu wydalenia (o 
zaostrzonym rygorze) 
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CZĘŚĆ II 

ROSYJSKIE PRAWO O CUDZOZIEMCACH 

 

1 IMIGRACJA ZAROBKOWA DO ROSJI Z AZJI CENTRALNEJ  

 

Siergiej Salasjuk 

 

1.1 Pojęcia (definicje) 

obywatel cudzoziemski – osoba fizyczna, niebędąca obywatelem FR i posługująca się dowodem 
posiadania obywatelstwa innego państwa; 
bezpaństwowiec – osoba fizyczna, niebędąca obywatelem FR i nie posługująca się dowodem 
posiadania obywatelstwa innego państwa; 
zaproszenie do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej – dokument, również elektroniczny, 
będący podstawą do wydania wizy obywatelowi cudzoziemskiemu lub podstawą do wjazdu na 
terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie ruchu bezwizowego, w przypadkach przewidzianych 
przez prawo federalne lub umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej; 
karta migracyjna – dokument, zawierający informacje na temat obywateli cudzoziemskich lub 
bezpaństwowców, wjeżdżających lub przebywających na terytorium FR, oraz okresu ich czasowego 
pobytu na terytorium FR, potwierdzający prawo do czasowego przebywania obywatela 
cudzoziemskiego lub bezpaństwowca, przybyłych do FR na podstawie ruchu bezwizowego, a także 
służący kontroli nad czasowym pobytem obywatela cudzoziemskiego lub bezpaństwowca w FR; 
pozwolenie na pobyt czasowy – potwierdzenie prawa obywatela cudzoziemskiego lub 
bezpaństwowca do czasowego przebywania na terytorium Federacji Rosyjskiej do czasu 
otrzymania pozwolenia na pobyt, sporządzone w formie adnotacji w dokumencie potwierdzającym 
tożsamość obywatela cudzoziemskiego lub bezpaństwowca lub w formie dokumentu o ustalonej 
formie, wydawanego w Federacji Rosyjskiej bezpaństwowcom, nieposiadającym dokumentów 
potwierdzających tożsamość. Pozwolenie na pobyt czasowy nie może być wydane w formie 
elektronicznej.  
pozwolenie na pobyt stały – dokument, wydawany obywatelom cudzoziemskim lub 
bezpaństwowcom, potwierdzający ich prawo do stałego pobytu w Federacji Rosyjskiej oraz prawo 
do swobodnego wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i ponownego wjazdu na jej terytorium. Pozwolenie 
na pobyt, wydawane bezpaństwowcom, jest również dokumentem potwierdzającym ich 
tożsamość. Pozwolenie na pobyt stały nie może być wydane w formie elektronicznej. 
obywatel cudzoziemski legalnie przebywający na terenie Federacji Rosyjskiej – osoba, 
posiadająca ważne pozwolenie na pobyt stały, pozwolenie na pobyt czasowy, wizę i (lub) kartę 
migracyjną lub inne dokumenty zgodne z prawem federalnym lub umową międzynarodową 
Federacji Rosyjskiej, potwierdzające prawo obywatela cudzoziemskiego do przebywania 
(zamieszkiwania) w FR; 
obywatel cudzoziemski czasowo przebywający na terytorium Federacji Rosyjskiej – osoba, która 
przybyła do Federacji Rosyjskiej na podstawie wizy lub na podstawie ruchu bezwizowego i 
otrzymała kartę migracyjną, ale nie posiada pozwolenia na pobyt stały ani pozwolenia na pobyt 
czasowy; 
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obywatel cudzoziemski czasowo zamieszkujący na terytorium Federacji Rosyjskiej – osoba, która 
otrzymała pozwolenie na pobyt czasowy; 
obywatel cudzoziemski na stałe przebywający na terytorium Federacji Rosyjskiej – osoba, która 
otrzymała pozwolenie na pobyt stały; 
praca zarobkowa obywatela cudzoziemskiego – praca obywatela cudzoziemskiego na terytorium 
Federacji Rosyjskiej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej na wykonanie 
pracy (świadczenie usług); 
pracownik cudzoziemski  - obywatel cudzoziemski, czasowo przebywający na terytorium Federacji 
Rosyjskiej i wykonujący działalność zarobkową w ustalonym trybie; 
obywatel cudzoziemski, zarejestrowany w charakterze indywidualnego przedsiębiorcy – 
obywatel cudzoziemski, zarejestrowany w FR w charakterze indywidualnego przedsiębiorcy, 
wykonujący pracę bez konieczności utworzenia osoby prawnej 
pozwolenie na pracę – dokument, potwierdzający prawo pracownika cudzoziemskiego do 
czasowego wykonywania pracy zarobkowej na terytorium Federacji Rosyjskiej lub prawo 
obywatela cudzoziemskiego, zarejestrowanego w Federacji Rosyjskiej w charakterze 
indywidualnego przedsiębiorcy, do wykonywania działalności gospodarczej; 
deportacja – przymusowe wydalenie obywatela cudzoziemskiego z Federacji Rosyjskiej w 
przypadku utraty lub ustania podstaw prawnych dla jego dalszego pobytu (zamieszkiwania) na 
terytorium Federacji Rosyjskiej 
obywatel cudzoziemski, który przybył do Federacji Rosyjskiej na podstawie ruchu bezwizowego 
– obywatel cudzoziemski, który przybył do Federacji Rosyjskiej na podstawie ruchu bezwizowego 
(z wyjątkiem obywatela cudzoziemskiego, który przybył do Federacji Rosyjskiej bez wizy na 
podstawie zasad ustalonych dla odrębnych kategorii obywateli cudzoziemskich, w tym posiadaczy 
paszportów dyplomatycznych lub służbowych (oficjalnych), pasażerów statków wycieczkowych, 
członków załogi morskich lub rzecznych statków lub innych środków transportu, osób, 
przejeżdżających tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej, mieszkańców terenów 
przygranicznych), a także obywatela cudzoziemskiego, który przybył do Federacji Rosyjskiej bez 
wizy na podstawie trybu, ustalonego w specjalnym celu, włączając handel i działalność 
gospodarczą na obszarach przygranicznych, turystykę, budownictwo; 
migrant przymusowy – obywatel Federacji Rosyjskiej, który opuścił miejsce zamieszkania na 
skutek przemocy lub innych form prześladowania, które były użyte wobec jego lub członków jego 
rodziny, lub na skutek realnego zagrożenia prześladowaniem ze względu na przynależność rasową 
lub narodową, wyznanie, język, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy 
polityczne, które to cechy stały się powodem do przeprowadzenia wrogich kampanii wobec 
konkretnej osoby lub grupy osób, masowych naruszeń porządku publicznego. 

Ze względu na okoliczności, przewidziane w punkcie pierwszym tego artykułu, za migranta 
przymusowego uznaje się: 

• obywatela Federacji Rosyjskiej, zmuszonego do porzucenia miejsca zamieszkania na 
terytorium obcego kraju i przybyłego na terytorium Federacji Rosyjskiej; 

• obywatela Federacji Rosyjskiej, zmuszonego do porzucenia miejsca zamieszkania na 
terytorium jednego z podmiotów Federacji Rosyjskiej i przybyłego na terytorium innego 
podmiotu Federacji Rosyjskiej. 

Za migranta przymusowego uznaje się również obywatela cudzoziemskiego lub bezpaństwowca, 
na stałe i legalnie przebywającego na terytorium Federacji Rosyjskiej, który zmienił miejsca 
zamieszkania w obrębie terytorium Federacji Rosyjskiej ze względu na okoliczności, przewidziane 
przez punkt 1 tego artykułu. 
 Za migranta przymusowego uznaje się również obywatela byłego Związku Radzieckiego na 
stałe przebywającego na terytorium republiki, wchodzącej w skład Związku Radzieckiego, który 
otrzymał status uchodźcy w Federacji Rosyjskiej i utracił ten status w związku z otrzymaniem 
obywatelstwa Federacji Rosyjskiej, pod warunkiem istnienia okoliczności przeszkadzających danej 
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osobie w ułożeniu swojego życia na terytorium Federacji Rosyjskiej w czasie obowiązywania 
statusu uchodźcy. 
uchodźca – to osoba niebędąca obywatelem Federacji Rosyjskiej, która na skutek w pełni 
uzasadnionej obawy przed prześladowaniami ze względu na rasę, wyznanie, obywatelstwo, 
narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne, znajduje 
się poza krajem, którego jest obywatelem i nie może liczyć na ochronę tego kraju lub na skutek 
swoich obaw nie chce korzystać z tej pomocy; lub, nie posiadając określonego obywatelstwa i 
znajdując się poza krajem swojego poprzedniego miejsca zamieszkania wskutek podobnych 
wydarzeń, nie może lub nie chce wrócić do tego kraju ze względu na swoje obawy; 
osoba ubiegająca się o nadanie statusu uchodźcy – to osoba, która nie jest obywatelem Federacji 
Rosyjskiej i zgłasza chęć otrzymania statusu uchodźcy ze względu na okoliczności, przewidziane 
przez podpunkt 1 punktu 1 danego artykułu, spośród następujących osób: 

• obywateli cudzoziemskich, którzy przybyli lub chcą przybyć na terytorium Federacji 
Rosyjskiej; 

• bezpaństwowców, którzy przybyli lub chcą przybyć na terytorium Federacji Rosyjskiej; 

• obywateli cudzoziemskich i (lub) bezpaństwowców, legalnie przebywających na terytorium 
Federacji Rosyjskiej 

azyl tymczasowy – to możliwość, aby obywatel cudzoziemski lub bezpaństwowiec tymczasowo 
przebywał na terytorium Federacji Rosyjskiej zgodnie z artykułem 12 obowiązującego prawa 
federalnego oraz innymi ustawami federalnymi oraz aktami prawnymi Federacji Rosyjskiej; 
miejsce czasowego pobytu – to miejsce, w pobliżu przejścia granicznego Federacji Rosyjskiej, w 
którym przebywają osoby, ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy i członkowie ich rodzin; 
ośrodek dla czasowego zakwaterowania osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy – to 
miejsce, w którym przebywają osoby, ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy lub którym 
przyznano ten status, i członkowie ich rodzin, na terytorium Federacji Rosyjskiej; 
fundusz mieszkaniowy dla tymczasowego zakwaterowania osób, którym przyznano status 
uchodźcy (dalej – fundusz mieszkaniowy dla tymczasowego zakwaterowania) – to ogół 
pomieszczeń mieszkalnych, oferowanych osobom, które otrzymały status uchodźcy, i członkom ich 
rodzin 

1.2. Migracja zarobkowa do Federacji Rosyjskiej 

W związku z rozpadem ZSRR pojawiła się pewna specyfika w rozróżnianiu osób, chcących  podjąć 
pracę na terytorium FR, która powoduje określone trudności w zatrudnieniu zarówno dla 
cudzoziemców, przybywających do FR, jak i dla pracodawców, chcących zatrudniać 
obcokrajowców. 
 W związku z tym, migranci ekonomiczni, przyjeżdżający do FR w celu wykonywania pracy 
zarobkowej, dzielą się na tych, którzy przybyli do FR na podstawie wizy i tych, którzy przyjechali w 
ramach ruchu bezwizowego (to na ogół obywatele byłych republik ZSRR, z wyjątkiem krajów 
nadbałtyckich, a także Gruzji i Turkmenistanu). 
 Istnieją pewne prawidłowości przy zatrudnianiu wysokowykwalifikowanych specjalistów, 
które pozwalają zatrudnić takie osoby w trybie uproszczonym. 
  Obowiązujące prawo przewiduje także tryb uproszczony w celu przyciągnięcia 
pracowników cudzoziemskich do pracy na obiektach olimpijskich ze względu na planowane 
przeprowadzenie olimpiady zimowej w Soczi. 
 Jednakże w związku z nieznaczną liczbą takich pracowników cudzoziemskich w porównaniu 
do pracowników cudzoziemskich nieposiadających ulg w zatrudnieniu, nie uważam za celowe 
szczegółowe opisywanie tych kategorii pracowników cudzoziemskich. 
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A zatem: 
Prawo obywateli cudzoziemskich, przybywających na terytorium FR w ramach ruchu wizowego, do 
pracy na terytorium Federacji Rosyjskiej jest ustalone przez art. 13 Ustawy Federalnej „O sytuacji 
prawnej obywateli cudzoziemskich w FR”: Obywatele cudzoziemscy mają prawo dysponować 
swoimi umiejętnościami zawodowymi, wybierać rodzaj działalności i zawód, a także mają prawo 
do swobodnego korzystania ze swoich umiejętności i majątku dla prowadzenia działalności 
gospodarczej i innej działalności ekonomicznej, która nie jest zakazana przez prawo, z 
uwzględnieniem ograniczeń, przewidzianych przez prawo federalne… Obywatel cudzoziemski ma 
prawo do wykonywania pracy zarobkowej jedynie w przypadku posiadania pozwolenia na pracę”. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133491;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=2E162DFDF9A88061FB8CAEDA504739AE;t

s=CB8EF8A48689A07A16D1C99F520E0401 

Korzystanie z pracy obywateli cudzoziemskich, którzy wjeżdżają na terytorium FR w ramach 
ruchu wizowego, jest również określone w art. 13 Ustawy Federalnej „O sytuacji prawnej 
obywateli cudzoziemskich w FR”: „Pracodawcą… określa się osobę prawną lub fizyczną, która w 
określonym trybie otrzymała pozwolenie na sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników 
cudzoziemskich na podstawie zawartej z nimi umowy o pracę… 
 Za zleceniodawcę pracy (usług)… uważa się osobę fizyczną lub prawną, która w określonym 
trybie otrzymała pozwolenie na sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników cudzoziemskich i 
korzysta z pracy pracowników cudzoziemskich na podstawie zawartych z nimi umów cywilno-
prawnych na wykonanie pracy (świadczenie usług)… 
 Pracodawca i zleceniodawca pracy (usług) mają prawo sprowadzać i korzystać z pracy 
pracowników cudzoziemskich jedynie jeśli posiadają pozwolenie na sprowadzenie i korzystanie z 
pracy pracowników cudzoziemskich”. 
 Takim sposobem, obywatel cudzoziemski, który przybył na terytorium FR w ramach ruchu 
wizowego i chce pracować, musi otrzymać pozwolenie na pracę. Natomiast pracodawca, żeby 
mógł korzystać z usług wspomnianych obywateli cudzoziemskich, musi otrzymać pozwolenie na 
sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników cudzoziemskich. 
 Oprócz tego, art. 18 i art. 18.1 ustawy federalnej „O sytuacji prawnej obywateli 
cudzoziemskich w FR” ustala tryb wydawania zaproszeń, a także określenia zapotrzebowania na 
cudzoziemską siłę roboczą oraz przewiduje sposób regulowania rynku pracy dla pracowników 
cudzoziemskich: „Limit dla obywateli cudzoziemskich, z wyłączeniem obywateli cudzoziemskich, 
którzy przybyli do Federacji Rosyjskiej w trybie bezwizowym lub trybie niewymagającym 
zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej w celu wykonywania pracy, corocznie jest 
zatwierdzany przez Rząd Federacji Rosyjskiej na podstawie wniosków organów wykonawczych 
władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej z uwzględnieniem sytuacji demograficznej w 
danym podmiocie Federacji Rosyjskiej i możliwości zagospodarowania obywateli cudzoziemskich w 
danym podmiocie. 
 Wspomniane wnioski organów wykonawczych władzy państwowej podmiotów Federacji 
Rosyjskiej powstają w ramach zasady priorytetowego korzystania z narodowych zasobów rynku 
pracy, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy. 
 Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej pracownika cudzoziemskiego w celu 
wykonywania pracy, z wyłączeniem obywatela cudzoziemskiego, przybyłego do Federacji 
Rosyjskiej w ramach ruchu bezwizowego, jest wydawane przez organ federalny władzy 
wykonawczej do spraw migracji lub przez jego organ terytorialny na podstawie podania o wydanie 
zaproszenia, złożonego przez pracodawcę lub zleceniodawcę pracy (usług) do odpowiedniego 
organu. 
 Wraz z podaniem o wydanie zaproszenia w celu wykonywania pracy pracodawca lub 
zleceniodawca pracy (usług) przedstawia organowi terytorialnemu organu federalnego władzy 
wykonawczej do spraw migracji lub bezpośrednio organowi federalnemu władzy wykonawczej do 
spraw migracji, jeśli wydawanie zaproszenia jest określane przez wspomnianą ustawę federalną, 
następujące dokumenty: dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia na pracę dla każdego 
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pracownika cudzoziemskiego. Wraz z zaproszeniem w celu wykonywania pracy, pracodawcy lub 
zleceniodawcy pracy (usług) wydaje się pozwolenie na pracę dla każdego pracownika 
cudzoziemskiego. 
 Przy rozpatrzeniu wniosku o wydanie zaproszenia w celu wykonywania pracy, organ 
terytorialny organu federalnego władzy wykonawczej do spraw migracji lub bezpośrednio organ 
federalny władzy wykonawczej do spraw migracji sprawdza na podstawie informacji, posiadanych 
przez organ federalny władzy wykonawczej do spraw migracji, czy pracodawca lub zleceniodawca 
pracy (usług) posiada pozwolenie na sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników 
cudzoziemskich, jeśli inny wariant nie jest przewidziany przez obowiązujące prawo federalne lub 
jeśli takie pozwolenie nie było samodzielnie przedłożone przez pracodawcę lub zleceniodawcę 
pracy (usług). 
 Podanie o wydanie zaproszenia, a w przypadkach i w trybie ustalonym przez organ 
federalny władzy wykonawczej do spraw migracji również dokumenty, wspomniane w niniejszym 
punkcie, mogą być złożone w formie dokumentów elektronicznych  z wykorzystaniem sieci 
informacyjno – telekomunikacyjnych powszechnego użytku, w tym przez Internet, włączając 
wspólny portal usług państwowych i municypalnych. 
 Pozwolenie na sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników cudzoziemskich, z 
wyjątkiem przypadku, przewidzianego przez punkt 4 niniejszego artykułu, jest wydawane przez 
organ federalny władzy wykonawczej do spraw migracji lub przez jego organy terytorialne, pod 
warunkiem posiadania wniosku odpowiedniego organu służby zatrudnienia podmiotu Federacji 
Rosyjskiej. 
 Wniosek o sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników cudzoziemskich jest wydawany 
na rok. Tryb wydawania tego wniosku jest określony przez organ federalny władzy wykonawczej, 
realizujący zadania dotyczące wypracowania polityki państwowej  i regulacji normatywno – 
prawnych w obszarze zatrudnienia ludności i bezrobocia. 
 Pozwolenie na sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników cudzoziemskich w składzie 
załóg rosyjskich okrętów morskich jest wydawane przez organ federalny władzy wykonawczej do 
spraw migracji pod warunkiem posiadania wniosku organu federalnego władzy wykonawczej, 
zarządzającego sprawami transportu, w trybie ustalonym przez Rząd Federacji Rosyjskiej zgodnie z 
obowiązującym prawem federalnym. 
 W przypadku administracyjnego wydalenia obywatela cudzoziemskiego, wykonującego 
pracę w Federacji Rosyjskiej bez pozwolenia na pracę, środki, wydane z budżetu federalnego na 
zapewnienie wyjazdu obywatela cudzoziemskiego odpowiednim środkiem transportu z Federacji 
Rosyjskiej, podlegają egzekucji na drodze sądowej od pracodawcy lub zleceniodawcy pracy (usług), 
którzy sprowadzili do pracy danego obywatela cudzoziemskiego, z powództwa organu, 
wypełniającego postanowienie o administracyjnym wydaleniu danego obywatela 
cudzoziemskiego. 
 Tryb wydawania pozwolenia na pracę i wykaz dokumentów, które należy przedstawić 
razem z podaniem o wydanie pozwolenia na pracę, są zatwierdzone przez pełnomocny organ 
federalny władzy wykonawczej. 
 Pracodawca lub zleceniodawca pracy (usług), który zaprosił obywatela cudzoziemskiego do 
Federacji Rosyjskiej w celu wykonywania pracy lub zawarł umowę o pracę lub umowę cywilno – 
prawną na wykonywanie pracy (świadczenie usług) z pracownikiem cudzoziemskim w Federacji 
Rosyjskiej, jest zobowiązany do: 

• posiadania pozwolenia na sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników 
cudzoziemskich, jeśli inny wariant nie jest przewidziany przez obowiązujące prawo 
federalne; 

• zapewnienia obywatelowi cudzoziemskiemu pozwolenia na pracę; 

• przedstawienia dokumentów, niezbędnych do rejestracji pracownika cudzoziemskiego w 
miejscu jego zamieszkania w Federacji Rosyjskiej; 
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• zawiadomienia urzędu skarbowego w miejscu, w którym składa rozliczenie, o 
sprowadzeniu i korzystaniu z usług pracowników cudzoziemskich w trakcie dziesięciu dni 
od złożenia wniosku o wydanie obywatelowi cudzoziemskiemu zaproszenia w celu 
wykonywania pracy, lub przybycia obywatela cudzoziemskiego na miejsce wykonywania 
pracy lub do miejsca pobytu, lub otrzymania przez obywatela cudzoziemskiego pozwolenia 
na pracę, lub zawarcia z pracownikiem cudzoziemskim nowej umowy o pracę lub umowy 
cywilno – prawnej na wykonywanie pracy (świadczenie usług) w Federacji Rosyjskiej, lub 
wstrzymania albo anulowania pozwolenia na sprowadzenie i korzystanie z usług 
pracowników cudzoziemskich, lub wstrzymania albo anulowania pozwolenia na pracę 
obywatela cudzoziemskiego, zarejestrowanego w charakterze indywidualnego 
przedsiębiorcy, lub anulowania pozwolenia na pracę pracownikowi cudzoziemskiemu; 

• pomagania pracownikowi cudzoziemskiemu w wyjeździe z Federacji Rosyjskiej po 
upłynięciu terminu zawartej z nim umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej na 
wykonywanie pracy (świadczenie usług); 

• opłacania kosztów, związanych z wydaleniem administracyjnym poza granice Federacji 
Rosyjskiej lub deportacją obywatela cudzoziemskiego, przyjętego do pracy z naruszeniem 
trybu sprowadzania i korzystania z usług pracowników cudzoziemskich, ustalonego przez 
prawo federalne; 

• informowania organu federalnego władzy wykonawczej do spraw migracji lub jego organu 
terytorialnego o złamaniu warunków umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej na 
wykonywanie pracy (świadczenie usług) przez pracownika cudzoziemskiego, a także o 
przedterminowym rozwiązaniu takich umów; 

• informowania organu federalnego władzy wykonawczej do spraw migracji lub jego organu 
terytorialnego i terytorialnego organu federalnego organu władzy wykonawczej, 
zarządzającego sprawami bezpieczeństwa, o samowolnym opuszczeniu miejsca pracy lub 
miejsca zamieszkania przez pracownika cudzoziemskiego. 

Pozwolenie na pracę nie jest wydawane obywatelowi cudzoziemskiemu, a wydane pozwolenie na 
pracę jest anulowane przez terytorialny organ organu federalnego władzy wykonawczej do spraw 
migracji w przypadku, gdy obywatel cudzoziemski: 

• jest zwolennikiem gwałtownej zmiany podstaw ustroju konstytucyjnego Federacji 
Rosyjskiej, innymi działaniami stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej 
lub obywateli Federacji Rosyjskiej; 

• finansuje, planuje akty terrorystyczne (ekstremistyczne), współpracuje przy popełnianiu 
takich aktów lub sam je popełnia, w równiej mierze innymi działaniami wspiera działalność 
terrorystyczną (ekstremistyczną); 

• w ciągu pięciu lat, poprzedzających złożenie podania o wydanie pozwolenia na pracę, 
podlegał wydaleniu administracyjnemu poza granice Federacji Rosyjskiej, był deportowany 
lub oddał się Federacji Rosyjskiej z innego państwa zgodnie z umową międzynarodową 
Federacji Rosyjskiej o readmisji; 

• przedstawił fałszywe lub podrobione dokumenty lub złożył jawnie fałszywe informacje na 
swój temat; 

• jest osądzony prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie ciężkiego lub szczególnie 
ciężkiego przestępstwa lub takiego przestępstwa, którego recydywa jest uznana za 
niebezpieczną; 

• ma nieprzedawnioną karalność za ciężkie lub szczególnie ciężkie przestępstwo na 
terytorium Federacji Rosyjskiej lub poza jej granicami, uznane za takie zgodnie z prawem 
federalnym 

• nieraz (dwa i więcej razy) w ciągu roku był postawiony przed odpowiedzialnością 
administracyjną za naruszenie ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w zakresie 
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zabezpieczenia warunków przebywania (zamieszkiwania) obywateli cudzoziemskich w 
Federacji Rosyjskiej; 

• wyjechał z Federacji Rosyjskiej do innego kraju w celu stałego pobytu tam; 

• znajduje się poza granicami Federacji Rosyjskiej powyżej sześciu miesięcy; 

• jest narkomanem lub nie posiada zaświadczenia o braku obecności wirusa HIV, lub cierpi na 
jedną z chorób zakaźnych, które stanowią zagrożenie dla otoczenia. Wykaz takich chorób i 
tryb określania ich obecności lub braku jest zatwierdzony przez organ pełnomocnym 
władzy wykonawczej Rządu Federacji Rosyjskiej; 

• w ciągu trzydziestu dób od dnia otrzymania pozwolenia na pracę w trybie przewidzianym 
przez art. 13.1 obowiązującego prawa federalnego nie przedstawił organowi 
terytorialnemu organu federalnego władzy wykonawczej do spraw migracji dokumentów, 
poświadczających, że nie jest narkomanem i że nie choruje na choroby zakaźne, stanowiące 
zagrożenie dla otoczenia, przewidziane przez wykaz, zatwierdzony przez organ pełnomocny 
władzy wykonawczej Rządu Federacji Rosyjskiej, a także zaświadczenia o braku wirusa HIV; 

• otrzymał odmowę przedłużenia terminu ważności pozwolenia na pracę na podstawie 
punktu 7.4 artykułu 13.1 obowiązującego prawa federalnego; 

• przybył do Federacji Rosyjskiej w ramach ruchu bezwizowego i w ciągu piętnastu dni 
roboczych od przedterminowego rozwiązania umowy o pracę lub umowy cywilno – 
prawnej na wykonywanie pracy (świadczenie usług), po zakończeniu działalności jego 
pracodawcy lub zleceniodawcy pracy (usług), związanej z jej likwidacją (zakończeniem przez 
osobę fizyczną działalności w charakterze indywidualnego przedsiębiorcy), nie zawarł 
nowej umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej na wykonywanie pracy (świadczenie 
usług) na podstawie punktu 7.5 artykułu 13.1 obowiązującego prawa federalnego; 

• przybył do Federacji Rosyjskiej w ramach ruchu bezwizowego i otrzymał pozwolenie na 
pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej na wykonywanie pracy 
(świadczenie usług) z pracodawcą lub zleceniodawcą pracy (usług), którzy w ciągu sześciu i 
więcej miesięcy nie złożyli rozliczenia w urzędzie skarbowym. 
 

Pomimo przypadków, przewidzianych przez punkt 9 danego artykułu, pozwolenie na pracę anuluje 
się w przypadku przyjęcia w określonym trybie decyzji o tym, że dany obywatel cudzoziemski jest 
uznany za osobę niepożądaną w Federacji Rosyjskiej. 
 Pozwolenie na pracę dla obywatela cudzoziemskiego może nie być wydane, a uprzednio 
wydane pozwolenie na pracę może być anulowane, jeśli dany obywatel cudzoziemski był 
przekazany Federacji Rosyjskiej z innego państwa na podstawie umowy międzynarodowej 
Federacji Rosyjskiej o readmisji. 
 W przypadku anulowania pozwolenia na pracę lub upływu terminu ważności pozwolenia na 
pracę, jeśli brakuje podstaw dla przedłużenia danego terminu, lub jeśli obywatel cudzoziemski nie 
przedsięwziął działań, wymaganych dla takiego przedłużenia w zgodzie z obowiązującym prawem 
federalnym, wygasają zawarte z obywatelem cudzoziemskim umowa o pracę lub umowa cywilno – 
prawna na wykonywanie pracy (świadczenie usług). 
 Informacje o anulowanych pozwoleniach na pracę, anulowanych patentach, a także o 
pozwoleniach na pracę, których termin ważności upłynął, są umieszczane w systemach 
informacyjnych powszechnego użytku w trybie określonym przez organ federalny władzy 
wykonawczej do spraw migracji, nie później niż trzy dni robocze od dnia podjęcia decyzji o 
anulowaniu pozwolenia na pracę lub patentu lub upłynięcia terminu ważności pozwolenia na 
pracę. 
 9.5. Organy terytorialne organu federalnego władzy wykonawczej, uprawnione do kontroli i 
nadzoru w dziedzinie podatków i ściągania opłat, na żądanie organu federalnego władzy 
wykonawczej do spraw migracji lub jego organu terytorialnego przedstawiają informację o 
likwidacji osoby prawnej – pracodawcy lub zleceniodawcy pracy (usług), zaprzestaniu działalności 
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w charakterze indywidualnego przedsiębiorcy przez osobę fizyczną – pracodawcę lub 
zleceniodawcę pracy (usług), niezłożeniu przez pracodawcę lub zleceniodawcę pracy (usług) 
sprawozdania do urzędu skarbowego w ciągu sześciu i więcej miesięcy z rzędu. 
 W przypadku, gdy pracodawca lub zleceniodawca pracy (usług) naruszył zasady 
obowiązującego prawa federalnego, federalny organ władzy wykonawczej do spraw migracji lub 
jego organ terytorialny może wstrzymać ważność pozwolenia na sprowadzenie i korzystanie z 
usług pracowników cudzoziemskich, a także pozwolenia na pracę obywatela cudzoziemskiego, 
zarejestrowanego w charakterze indywidualnego przedsiębiorcy, wydanych pracodawcy, 
zleceniodawcy pracy (usług) lub obywatelowi cudzoziemskiemu, zarejestrowanemu w charakterze 
indywidualnego przedsiębiorcy, do czasu, gdy wyżej wymienione osoby w ustalonym terminie 
usuną naruszenia, których się dopuściły.  
 W przypadku, gdy pracodawca lub zleceniodawca pracy (usług) nie usunął naruszeń w 
określonym terminie, pozwolenie na sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników 
cudzoziemskich, wydane pracodawcy lub zleceniodawcy pracy (usług), a także pozwolenie na 
pracę, wydane obywatelowi cudzoziemskiemu, zarejestrowanemu w charakterze indywidualnego 
przedsiębiorcy, jest anulowane przez organ federalny władzy wykonawczej do spraw migracji lub 
przez jego organ terytorialny. 
 W przypadku anulowania pozwolenia na sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników 
cudzoziemskich, a także w przypadku zakończenia działalności pracodawcy lub zleceniodawcy 
pracy (usług) pracownik cudzoziemski ma prawo do zawarcia nowej umowy z innym pracodawcą 
lub zleceniodawcą pracy (usług) na okres, który pozostał do upłynięcia terminu ważności 
pozwolenia na pracę, pod warunkiem, że termin ten upływa za nie mniej niż trzy miesiące, i pod 
warunkiem, że nowy pracodawca lub zleceniodawca pracy (usług) posiada pozwolenie na 
sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników cudzoziemskich. 
 Rząd Federacji Rosyjskiej co roku określa zapotrzebowanie na sprowadzenie pracowników 
cudzoziemskich, włączając w to priorytetowe wykwalifikowane grupy zawodowe, z 
uwzględnieniem sytuacji politycznej, ekonomicznej i demograficznej, a także w celu oceny 
efektywności korzystania z cudzoziemskiej siły roboczej. 
 Organy wykonawcze władzy państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej co roku określają 
zapotrzebowanie na sprowadzenie pracowników cudzoziemskich, oceniają efektywność 
korzystania z cudzoziemskiej siły roboczej, wkład pracowników cudzoziemskich w rozwój 
społeczno – ekonomiczny danego podmiotu Federacji Rosyjskiej. Określenie zapotrzebowania na 
sprowadzenie pracowników cudzoziemskich przez organy władzy państwowej podmiotu Federacji 
Rosyjskiej jest realizowane na podstawie zasad, ustanowionych przez pełnomocny organ władzy 
wykonawczej Rządu Federacji Rosyjskiej. 
 W celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, utrzymania optymalnego balansu 
zasobów rynku pracy, wspierania zatrudnienia w trybie priorytetowym obywateli Federacji 
Rosyjskiej, a także w celu wypełnienia innych zadań wewnętrznej i zewnętrznej polityki państwa, 
Rząd Federacji Rosyjskiej ma prawo do określania limitów wydawania obywatelom cudzoziemskim 
pozwoleń na pracę zarówno na terytorium jednego lub wielu podmiotów Federacji Rosyjskiej, jak i 
na całym terytorium Federacji Rosyjskiej. 
 Limity, przewidziane przez punkt 3 obowiązującej ustawy, mogą być ustalane w zależności 
od zawodu, specjalizacji, kwalifikacji obywateli cudzoziemskich, kraju ich pochodzenia, a także w 
zależności od innych kryteriów ekonomicznych i (lub) socjalnych, z uwzględnieniem regionalnej 
specyfiki rynku pracy. Podane limity nie obejmują obywateli cudzoziemskich – wykwalifikowanych 
specjalistów, zatrudnionych w swoim zawodzie (według swojej specjalizacji) zgodnie z wykazem 
zawodów (specjalizacji, stanowisk), zatwierdzonym przez federalny organ władzy wykonawczej, 
wypracowujący politykę państwową i normatywno - prawne uregulowania dotyczące zatrudnienia 
ludności zgodnie z organem federalnym władzy wykonawczej, wypracowującym politykę 
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państwową i normatywno - prawne uregulowania w obszarze rozwoju społeczno – ekonomicznego 
i handlu. 
 Rząd Federacji Rosyjskiej, uwzględniając regionalną specyfikę rynku pracy i konieczność 
zatrudniania obywateli Federacji Rosyjskiej w trybie priorytetowym, ma prawo do corocznego 
ustalania dopuszczalnej liczby pracowników cudzoziemskich, z których usług korzystają, w różnych 
gałęziach ekonomii, podmioty gospodarcze, wykonujące działalność zarówno na terytorium 
jednego lub kilku podmiotów Federacji Rosyjskiej, jak i na całym terytorium Federacji Rosyjskiej. 
Podczas ustalania tej dopuszczalnej liczby Rząd Federacji Rosyjskiej określa na jej podstawie termin 
sprowadzenia przez podmioty gospodarcze takiej liczby pracowników cudzoziemskich, z których 
usług mają korzystać. Taki termin jest ustalany z uwzględnieniem konieczności przestrzegania 
przez pracodawcę trybu rozwiązania umowy o pracę (kontraktu), ustalonego przez prawo pracy 
Federacji Rosyjskiej. 
 W celu bardziej dokładnej reglamentacji pracy, związanej z rynkiem pracy cudzoziemskiej 
siły roboczej Rząd Federacji Rosyjskiej wydał rozporządzenie nr 783 z 22.12.2006 r.  „O trybie 
określania przez organy wykonawcze władzy państwowej zapotrzebowania na sprowadzenie 
pracowników cudzoziemskich i ustalanie limitów na wykonywanie pracy zarobkowej przez 
pracowników cudzoziemskich w Federacji Rosyjskiej”. Dane rozporządzenie wprowadza „Zasady 
określania przez organy wykonawcze władzy państwowej zapotrzebowania na sprowadzenie 
pracowników cudzoziemskich i ustalanie limitów na wykonywanie pracy zarobkowej przez 
pracowników cudzoziemskich w Federacji Rosyjskiej”, których punkt 2 mówi, że „określenie przez 
organy wykonawcze władzy państwowej podmiotów FR zapotrzebowania na sprowadzenie 
pracowników cudzoziemskich i ustalanie limitów jest realizowane z udziałem zainteresowanych 
tym organów terytorialnych organów federalnych władzy wykonawczej na podstawie wniosków 
pracodawców oraz zleceniodawców pracy (usług)”. 
 To oznacza, że liczba pracowników cudzoziemskich, wjeżdżających na terytorium FR na 
podstawie ruchu wizowego jest ustalana przez kompetentny organ podmiotu FR na podstawie 
próśb i wniosków pracodawców i zleceniodawców pracy (usług). 
 Punkt 11 wspomnianych wcześniej „Zasad…” określa, że: „Organy władzy wykonawczej 
podmiotów FR zgodnie ze swoimi kompetencjami rozpatrują prośby pracodawców i corocznie do 
15 czerwca przygotowują dla pełnomocnych organów podmiotów FR orzeczenia o racjonalności 
przewidywanego w nadchodzącym roku zakresu sprowadzenia pracowników cudzoziemskich i ich 
struktury zawodowo  – kwalifikacyjnej z uwzględnieniem: 

• perspektyw rozwoju demograficznego regionu, przewidywanych procesów migracyjnych, 
przede wszystkim migracji wewnętrznej; 

• perspektyw zmiany zapotrzebowania na siłę roboczą w podmiocie Federacji Rosyjskiej, w 
tym poprzez przewidywane tworzenie miejsc roboczych w ramach realizacji priorytetowych 
projektów narodowych, inwestycyjnych, federalnych, branżowych, regionalnych i 
miejscowych programów rozwoju; 

• istniejącego potencjału zawodowego, w tym prognozy dotyczące ilości bezrobotnych 
obywateli i przewidywanych zwolnień pracowników; 

• możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na siłę roboczą przez regionalne zasoby pracy, w 
tym poprzez przygotowanie lub przeszkolenie bezrobotnych obywateli, osób 
niezatrudnionych, pracowników zwalnianych z zawodów, do wypełnienia których zamierza 
się sprowadzić pracowników cudzoziemskich; 

• możliwości przegrupowania zasobów pracy wewnątrz podmiotu Federacji Rosyjskiej, a 
także sprowadzenia zasobów pracy z drugich podmiotów Federacji Rosyjskiej; 

• przewidywanej liczby absolwentów wyższych szkół zawodowych, którzy ukończyli 
specjalizację, w ramach której pracodawcy przewidują sprowadzenie pracowników 
cudzoziemskich;  
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• dopuszczalnej liczby pracowników cudzoziemskich, z których usług korzystają w różnych 
gałęziach ekonomii podmioty gospodarcze, wykonujące działalność na terytorium 
podmiotu Federacji Rosyjskiej; 

• uczestnictwa podmiotu Federacji Rosyjskiej w narodowym programie współpracy przy 
dobrowolnym przesiedleniu do Federacji Rosyjskiej rodaków, zamieszkujących za granicą; 

• możliwości podmiotu Federacji Rosyjskiej zagospodarowania pracowników 
cudzoziemskich, sprowadzanych w celu wykonywania pracy zawodowej, na opierając się na 
konieczności zapewnienia ludności mieszkania i obiektów infrastruktury socjalnej; 

• oceny efektywności korzystania z cudzoziemskiej siły roboczej w roku poprzedzającym”. 
  

Takie orzeczenie może być przygotowane jedynie po analizie wszystkich podań pracodawców i 
zleceniodawców pracy (usług) i uwzględnieniu wyżej wymienionych kryteriów. Szczególnie 
podpunkt „j”: ocena efektywności korzystania z cudzoziemskiej siły roboczej jest prowadzona 
wyłącznie z wykorzystaniem „Metodyki oceny efektywności korzystania z cudzoziemskiej siły 
roboczej” (zatwierdzona przez rozporządzenie nr 604 Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju Społecznego 
FR z 17.09.2007). Rezultatem pracy według „Metodyki…” jest dokument o nazwie „Końcowe 
wnioski na temat wykorzystywania cudzoziemskiej siły roboczej w podmiocie FR w minionym 
roku”, na podstawie którego jest podejmowana decyzja o wielkości limitu w roku następnym. 
 Na podstawie uchwały nr 783 Rządu FR z 22.12.2006 wprowadzono obowiązek określenia 
przez służbę zatrudnienia ludności dokładnej liczby pracowników cudzoziemskich. Punkt p. 2 
„Zasad określania przez organy wykonawcze władzy państwowej zapotrzebowania na 
sprowadzenie pracowników cudzoziemskich i ustalanie limitów na wykonywanie pracy zarobkowej 
przez pracowników cudzoziemskich w Federacji Rosyjskiej” głosi, że: „Konieczność sprowadzenia 
pracowników cudzoziemskich jest określana z uwzględnieniem rodzajów działalności 
ekonomicznej, zawodów, specjalizacji i kwalifikacji, a także kraju pochodzenia (państwa, którego 
cudzoziemiec posiada obywatelstwo) pracowników cudzoziemskich”. 
 Na podstawie regulaminu administracyjnego dotyczącego świadczenia przez federalną 
służbę migracyjną, organy władzy podmiotów Federacji Rosyjskiej pełnomocne w obszarze 
wspierania zatrudnienia ludności, federalną agencję transportu morskiego i rzecznego oraz 
federalną agencję rybołówstwa, usługi publicznej dotyczącej wniosków o sprowadzeniu i 
korzystaniu z usług pracowników cudzoziemskich, pozwoleń na sprowadzenie i korzystanie z usług 
pracowników cudzoziemskich, a także pozwoleń na pracę, obywatelom cudzoziemskim i 
bezpaństwowcom wydaje się dokument o nazwie „Orzeczenie o sprowadzeniu i korzystaniu z 
usług pracowników cudzoziemskich”. To orzeczenie o sprowadzeniu i korzystaniu z usług 
pracowników cudzoziemskich, zawierające decyzję o celowości sprowadzenia i korzystania z usług 
pracowników cudzoziemskich w ramach stosownych profesji, specjalizacji, stanowisk, jest 
wydawane przez organy państwowej służby zatrudnienia ludności podmiotu Federacji Rosyjskiej z 
uwzględnieniem „Metodyki oceny efektywności wykorzystywania cudzoziemskiej siły roboczej” w 
przypadkach: 

• Braku w rejestrze odbiorców usług państwowych w obszarze zatrudnienia ludności 
informacji o zapotrzebowaniu pracodawcy, zleceniodawcy pracy (usług) na pracowników 
dla obsadzenia wolnych miejsc pracy, na obsadzenie których pracodawca złożył podanie o 
wydanie pozwolenia na sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników cudzoziemskich. 

• Jeśli termin udzielenia informacji o zapotrzebowaniu pracodawcy na pracowników dla 
obsadzenia wolnych miejsc pracy państwowemu urzędowi służby zatrudnienia ludności 
wynosi w mniej niż jeden miesiąc kalendarzowy od daty otrzymania zapytania od FSM Rosji 
lub jej organu terytorialnego dotyczącego otrzymania orzeczenia o sprowadzeniu i 
korzystaniu z usług pracowników cudzoziemskich. 
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• Obecności obywateli rosyjskich, posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe lub 
poziom przygotowania zawodowego i zarejestrowanych w państwowych urzędach pracy w 
celu poszukiwania odpowiedniej pracy (bezrobotnych obywateli). 

• Faktu odmówienia przez pracodawcę, zleceniodawcę pracy (usług) przyjęcia do pracy 
obywateli rosyjskich, posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe lub poziom 
przygotowania zawodowego, włączając tych zamieszkujących w innej miejscowości. 

• Faktu odmówienia przez pracodawcę, zleceniodawcę pracy (usług) sprowadzenia do pracy 
obywateli rosyjskich, zamieszkujących w regionach z nadwyżką siły roboczej, (gminach, 
osadach) i posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe lub poziom przygotowania 
zawodowego. 

Brak w wykazie informacji o miejscach pracy, na obsadzenie których w bieżącym roku 
proponowane jest sprowadzenie pracowników cudzoziemskich, zatwierdzonych przez federalną 
służbę pracy i zatrudnienia, miejsc pracy, na obsadzenie których pracodawca, zleceniodawca pracy 
(usług) złożył podanie o wydanie pozwolenia na sprowadzenie i korzystanie z usług pracowników 
cudzoziemskich, oprócz przypadków sprowadzenia pracowników cudzoziemskich – 
wykwalifikowanych specjalistów, zatrudnionych według wykonywanego przez nich zawodu 
(posiadanej specjalizacji), których nie obejmują obowiązujące w bieżącym roku limity zgodnie z 
wykazem profesji (specjalizacji, stanowisk) obywateli cudzoziemskich – wykwalifikowanych 
specjalistów, których nie obejmują obowiązujące w bieżącym roku limity, zgodnie z wykazem 
profesji (specjalizacji, stanowisk) obywateli cudzoziemskich, corocznie zatwierdzanym przez 
Ministerstwo Zdrowia i Rozwoju Społecznego Federacji Rosyjskiej, po uzgodnieniu z 
Ministerstwem Rozwoju Ekonomicznego Federacji Rosyjskiej”. 

Pracodawcą, zleceniodawcą pracy (usług) może być osoba fizyczna lub prawna, a także 
indywidualny przedsiębiorca. 
 Za osobę prawną uznaje się organizację, która posiada na własność, gospodaruje lub 
zarządza operacyjnie wyodrębnionym mieniem i odpowiada za to mienie według swoich 
zobowiązań, może w swoim imieniu  nabywać i realizować prawa własnościowe i osobiste, 
wypełniać obowiązki, być powodem i pozwanym w sądzie. Osoby prawne powinny mieć odrębny 
bilans i (lub) kosztorys. (art. 48 KC FR) 
Osoba fizyczna – to obywatel, nieposiadający statusu indywidualnego przedsiębiorcy.  
Indywidualni przedsiębiorcy – osoby fizyczne, zarejestrowane w określonym trybie i prowadzące 
działalność gospodarczą bez konieczności tworzenia osoby prawnej, kierownicy gospodarstw 
rolnych. (art. 11 Kodeksu Podatkowego FR). 



 

1.2 Normatywne akty prawny Federacji Rosyjskiej w obszarze migracji zarobkowej  

Konstytucja Federacji Rosyjskiej 
(z uwzględnieniem poprawek, wniesionych  przez ustawy Federacji Rosyjskiej o poprawkach w Konstytucji Federacji 
Rosyjskiej nr 6-FKZ z dnia 30.12.2008 i nr 7-FKZ z dnia 30.12.2008) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=98F47C4B6640840FFE256EA24A7562E2;ts=
13194CC9ACF3FB9C864822BBCCA0063A;5=|168;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=42EBC9824F1FDBA2B53480A89BA87533;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Kodeks Cywilny Federacji Rosyjskiej 
Część pierwsza 
(W redakcji ustaw federalnych z 20.02.1996 nr 18-FЗ, z 12.08.1996 nr 111-FЗ, z 08.07.1999 Nr 138-FЗ, z 16.04.2001 Nr 
45-FЗ, z 15.05.2001 Nr 54-FЗ, z 21.03.2002 Nr 31-FЗ, z 14.11.2002 Nr 161-FЗ, z 26.11.2002 Nr 152-FЗ, z 10.01.2003 Nr 
15-FЗ, z 23.12.2003 Nr 182-FЗ, z 29.06.2004 Nr 58-FЗ, z 29.07.2004 Nr 97-FЗ, z 29.12.2004 Nr 192-FЗ, z 30.12.2004 Nr 
213-FЗ, z 30.12.2004 Nr 217-FЗ, z 02.07.2005 Nr 83-FЗ, z 21.07.2005 Nr 109-FЗ, z 03.01.2006 Nr 6-FЗ, z 10.01.2006 Nr 
18-FЗ, z 03.06.2006 Nr 73-FЗ, z 30.06.2006 Nr 93-FЗ, z 27.07.2006 Nr 138-FЗ, z 03.11.2006 Nr 175-FЗ, z 04.12.2006 Nr 
201-FЗ, z 18.12.2006 Nr 231-FЗ, z 18.12.2006 Nr 232-FЗ, z 29.12.2006 Nr 258-FЗ, z 05.02.2007 Nr 13-FЗ, z 26.06.2007 
Nr 118-FЗ, z 19.07.2007 Nr 197-FЗ, z 02.10.2007 Nr 225-FЗ, z 01.12.2007 Nr 318-FЗ, z 06.12.2007 Nr 333-FЗ, z 
24.04.2008 Nr 49-FЗ, z 13.05.2008 Nr 68-FЗ, z 14.07.2008 Nr 118-FЗ, z 22.07.2008 Nr 141-FЗ, z 23.07.2008 Nr 160-FЗ, z 
30.12.2008 Nr 306-FЗ, z 30.12.2008 Nr 311-FЗ, z 30.12.2008 Nr 312-FЗ, z 30.12.2008 Nr 315-FЗ, z 09.02.2009 Nr 7-FЗ, z 
29.06.2009 Nr 132-FЗ, z 17.07.2009 Nr 145-FЗ, z 27.12.2009 Nr 352-FЗ, z 08.05.2010 Nr 83-FЗ, z 27.07.2010 Nr 194-FЗ, 
z 07.02.2011 Nr 4-FЗ, z 06.04.2011 Nr 65-FЗ, z 30.11.2011 Nr 363-FЗ, z 06.12.2011 Nr 393-FЗ, z 06.12.2011 Nr 405-FЗ, 
ze zmianami, wniesionymi przez ustawy federalne z 24.07.2008 Nr 161-FЗ, z 18.07.2009 Nr 181-FЗ, z 28.11.2011 Nr 
337-FЗ, Postanowieniem Sądu Konstytucyjnego FR z 27.06.2012 Nr 15-P) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122802;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=6A31D866AA74EE5D65AF50C0782D75BB;
ts=939938B07154CE055836F494ECC95BE0;5=|161;9=b,%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SE
M=-;initialBase=18;TS=967B38109915BC152744FAB0B23E9522;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Kodeks Postępowania Cywilnego Federacji Rosyjskiej 
(w redakcji ustaw federalnych z 30.06.2003 nr 86-F3, z 07.06.2004 Nr 46-FЗ, z 28.07.2004 Nr 94-FЗ, z 02.11.2004 Nr 
127-FЗ, z 29.12.2004 Nr 194-FЗ, z 21.07.2005 Nr 93-FЗ, z 27.12.2005 Nr 197-FЗ, z 05.12.2006 Nr 225-FЗ, z 24.07.2007 
Nr 214-FЗ, z 02.10.2007 Nr 225-FЗ, z 18.10.2007 Nr 230-FЗ, z 04.12.2007 Nr 330-FЗ, z 11.06.2008 Nr 85-FЗ, z 
14.07.2008 Nr 118-FЗ, z 22.07.2008 Nr 147-FЗ, z 25.11.2008 Nr 223-FЗ, z 09.02.2009 Nr 3-FЗ, z 09.02.2009 Nr 7-FЗ, z 
05.04.2009 Nr 43-FЗ, z 05.04.2009 Nr 44-FЗ, z 28.06.2009 Nr 124-FЗ, z 28.06.2009 Nr 128-FЗ, z 09.11.2009 Nr 246-FЗ, z 
11.02.2010 Nr 6-FЗ, z 09.03.2010 Nr 20-FЗ, z 30.04.2010 Nr 69-FЗ, z 23.07.2010 Nr 178-FЗ, z 27.07.2010 Nr 194-FЗ, z 
09.12.2010 Nr 353-FЗ, z 23.12.2010 Nr 389-FЗ, z 06.04.2011 Nr 66-FЗ, z 06.04.2011 Nr 67-FЗ, z 04.05.2011 Nr 98-FЗ, z 
14.06.2011 Nr 140-FЗ, z 30.11.2011 Nr 351-FЗ, z 03.12.2011 Nr 388-FЗ, z 03.12.2011 Nr 389-FЗ, z 06.02.2012 Nr 4-FЗ, z 
23.04.2012 Nr 35-FЗ, z 14.06.2012 Nr 76-FЗ, ze zmianami, wprowadzonymi przez Postanowienie Sądu Konstytucyjnego 
FR z 18.07.2003 Nr 13-P, z 27.01.2004 Nr 1-P, z 25.02.2004 Nr 4-P, z 26.12.2005 Nr 14-P, Orzeczenie Sądu 
Konstytucyjnego FR z 13.06.2006 Nr 272-О, Postanowienia Sądu Konstytucyjnego FR z 12.07.2007 Nr 10-P, z 7.02.2009 
Nr 4-P, z 19.03.2010 Nr 7-P, z 21.04.2010 Nr 10-P, Postanowienie Sądu Konstytucyjnego FR z 01.03.2012 Nr 5-P) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=127758;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=6A31D866AA74EE5D65AF50C0782D75BB;
ts=85EC61A617C27DF2508E1ED9CFC8CF90;5=|161;9=b,%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SE
M=-;initialBase=18;TS=967B38109915BC152744FAB0B23E9522;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 

%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 
 

Kodeks Podatkowy Federacji Rosyjskiej 
Część pierwsza 
(w redakcji ustaw federalnych z 09.07.1999 Nr 154-FЗ, z 02.01.2000 Nr 13-FЗ, z 05.08.2000 Nr 118-FЗ (red. 4.03.2001), 
z 28.12.2001 Ne 180-FЗ, z 29.12.2001 Nr 190-FЗ, z 30.12.2001 Nr 196-FЗ, Kodeksu Celnego FR z 28.05.2003 Nr 61-FЗ, 
ustaw federalnych z 06.06.2003 Nr 65-FЗ, z 30.06.2003 Nr 86-FЗ, z 07.07.2003 Nr 104-FЗ, z 23.12.2003 Nr 185-FЗ, z 
29.06.2004 Nr 58-FЗ, z 29.07.2004 Nr 95-FЗ, z 02.11.2004 Nr 127-FЗ, z 01.07.2005 Nr 78-FЗ, z 04.11.2005 Nr 137-FЗ, z 
02.02.2006 Nr 19-FЗ, z 27.07.2006 Nr 137-FЗ, z 30.12.2006 Nr 265-FЗ, z 30.12.2006 Nr 268-FЗ, z 26.04.2007 Nr 64-FЗ, z 
17.05.2007 Nr 83-FЗ, z 17.05.2007 Nr 84-FЗ, z 26.06.2008 Nr 103-FЗ, z 30.06.2008 Nr 108-FЗ, z 23.07.2008 Nr 160-FЗ, z 
24.11.2008 Nr 205-FЗ, z 26.11.2008 Nr 224-FЗ, z 19.07.2009 Nr 195-FЗ, z 24.07.2009 Nr 213-FЗ, z 23.11.2009 Nr 261-
FЗ, z 25.11.2009 Nr 281-FЗ, z 28.11.2009 Nr 283-FЗ,  z 17.12.2009 Nr 318-FЗ, z 27.12.2009 Nr 374-FЗ, z 29.12.2009 Nr 
383-FЗ, z 09.03.2010 Nr 20-FЗ,  z 27.07.2010 Nr 229-FЗ, z 30.07.2010 Nr 242-FЗ, z 28.09.2010 Nr 243-FЗ, z 03.11.2010 
Nr 287-FЗ,  z 27.11.2010 Nr 306-FЗ, z 29.11.2010 Nr 324-FЗ, z 28.12.2010 Nr 404-FЗ, z 07.06.2011 Nr 132-FЗ,  z 
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27.06.2011 Nr 162-FЗ, z 11.07.2011 Nr 200-FЗ, z 18.07.2011 Nr 227-FЗ, z 19.07.2011 Nr 245-FЗ, z 16.11.2011 Nr 321-
FЗ, z 21.11.2011 Nr 329-FЗ, z 28.11.2011 Nr 336-FЗ, z 03.12.2011 Nr 392-FЗ, z 30.03.2012 Nr 19-FЗ, z 29.06.2012 Nr 
97-FЗ, z 28.07.2012 Nr 144-FЗ, ze zmianami, wprowadzonymi przez ustawy federalne z 30.03.1999 Nr 51-FЗ, z 
31.07.1998 Nr 147-FЗ (red. 09.07.2002), Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego FR z 06.12.2001 Nr 257-О, Postanowieniem 
Sądu Konstytucyjnego FR РF z 17.03.2009 Nr 5-P),  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133422;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=1BDE62E0E7C9F7306EBF0FAF155048FE;ts
=5E51C37A1AF02BACDEDA0E55B630D58D;5=|161;9=b,%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%FB%E9;56=|0;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=
-;initialBase=18;TS=4BD715C381135D388ADF3FCB084613CB;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 
 

Kodeks Pracy Federacji Rosyjskiej 
(w redakcji ustaw federalnych z 24.07.2002 Nr 97-FЗ, z 25.07.2002 Nr 116-FЗ, z 30.06.2003 Nr 86-FЗ, z 27.04.2004 Nr 
32-FЗ, z 22.08.2004 Nr 122-FЗ, z 29.12.2004 Nr 201-FЗ, z 09.05.2005 Nr 45-FЗ, z 30.06.2006 Nr 90-FЗ, z 18.12.2006 Nr 
232-FЗ, z 30.12.2006 Nr 271-FЗ, z 20.04.2007 Nr 54-FЗ, z 21.07.2007 Nr 194-FЗ, z 01.10.2007 Nr 224-FЗ, z 18.10.2007 
Nr 230-FЗ, z 01.12.2007 Nr 309-FЗ, z 28.02.2008 Nr 13-FЗ, z 22.07.2008 Nr 157-FЗ, z 23.07.2008 Nr 160-FЗ, z 
25.12.2008 Nr 280-FЗ, z 25.12.2008 Nr 281-FЗ, z 30.12.2008 Nr 309-FЗ, z 30.12.2008 Nr 313-FЗ, z 07.05.2009 Nr 80-FЗ, 
z 17.07.2009 Nr 167-FЗ, z 24.07.2009 Nr 206-FЗ, z 24.07.2009 Nr 213-FЗ, z 10.11.2009 Nr 260-FЗ, z 25.11.2009 Nr 267-
FЗ, z 27.07.2010 Nr 227-FЗ, z 23.12.2010 Nr 387-FЗ, z 29.12.2010 Nr 437-FЗ, z 17.06.2011 Nr 146-FЗ, z 01.07.2011 Nr 
169-FЗ, z 18.07.2011 Nr 238-FЗ, z 18.07.2011 Nr 242-FЗ, z 18.07.2011 Nr 243-FЗ, z 19.07.2011 Nr 248-FЗ, z 07.11.2011 
Nr 303-FЗ, z 07.11.2011 Nr 305-FЗ, z 21.11.2011 Nr 329-FЗ, z 22.11.2011 Nr 334-FЗ, z 28.11.2011 Nr 337-FЗ, z 
30.11.2011 Nr 353-FЗ, z 29.02.2012 Nr 16-FЗ, z 01.04.2012 Nr 27-FЗ, z 23.04.2012 Nr 35-FЗ, z 28.07.2012 Nr 136-FЗ, ze 
zmianami, wprowadzonymi przez Postanowienie Sądu Konstytucyjnego FR z 15.03.2005 Nr 3-P, Orzeczenie Sądu 
Konstytucyjnego FR z 11.07.2006 Nr 213-О, z 03.11.2009 Nr 1369-О-P, Postanowienie Sądu Konstytucyjnego FR z 
15.12.2011 Nr 28-P) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133342;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=60BEC058F4985FD772BE0F9BFDCFF97D;t
s=75E31C582E33A94C9579E18764E2EF2A;5=|161;9=b,%F2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9;56=|0;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=15E2F99C862E2C80B97E99F05B3B76D5;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 
 

Kodeks Cywilnego Postępowania Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej  
(w redakcji ustaw federalnych z 28.07.2004 Nr 80-FЗ, z 02.11.2004 Nr 127-FЗ, z 31.03.2005 Nr 25-FЗ, z 27.12.2005 Nr 
197-FЗ, z 02.10.2007 Nr 225-FЗ, z 29.04.2008 Nr 58-FЗ, z 11.06.2008 Nr 85-FЗ, z 22.07.2008 Nr 138-FЗ, z 03.12.2008 Nr 
229-FЗ, z 28.06.2009 Nr 124-FЗ, z 19.07.2009 Nr 205-FЗ, z 09.03.2010 Nr 20-FЗ, z 30.04.2010 Nr 69-FЗ, z 27.07.2010 Nr 
194-FЗ, z 27.07.2010 Nr 228-FЗ, z 23.12.2010 Nr 379-FЗ, z 06.04.2011 Nr 65-FЗ, z 11.07.2011 Nr 200-FЗ, z 12.07.2011 
Nr 210-FЗ, z 03.12.2011 Nr 389-FЗ, z 08.12.2011 Nr 422-FЗ, z 25.06.2012 Nr 86-FЗ, ze zmianami, wprowadzonymi 
przez Postanowienie Sądu Konstytucyjnego FR z 16.07.2004 Nr 15-P, z 17.11.2005 Nr 11-P, Orzeczenie Sądu 
Konstytucyjnego FR z 02.03.2006 N 22-О, Postanowienie Sądu Konstytucyjnego FR z 25.03.2008 N 6-P) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131673;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=2587BB320F6377CBC64AB1CCFF0758D2;t
s=F998169EEC61EA69265FAAD7A4478291;5=|161;9=b,%E0%F0%E1%E8%F2%F0%E0%E6%ED%FB%E9;56=|0;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv
=1;SEM=-;initialBase=18;TS=8B1DE29DFD92E3553DF51BA8979BA9A1;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 
 
 
 

Federalna ustawa o uchodźcach 
(w redakcji ustaw federalnych z 28.06.1997 Nr 95-FЗ, z 21.07.1998 Nr 117-FЗ, z 07.08.2000 Nr 122-FЗ, z 07.11.2000 Nr 
135-FЗ, z 30.06.2003 Nr 86-FЗ, z 29.06.2004 Nr 58-FЗ, z 22.08.2004 Nr 122-FЗ, z 18.07.2006 Nr 121-FЗ, z 30.12.2006 Nr 
266-FЗ, z 23.07.2008 Nr 160-FЗ, z 28.12.2010 Nr 417-FЗ, z 01.07.2011 Nr 169-FЗ, z 01.03.2012 Nr 18-FЗ) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126755;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=DD29F9ACD792F179901295849F8784B8;t
s=DD8ACD92998FAAACA788E34A5AEEE428;5=|113;9=b,%E1%E5%E6%E5%ED%F6%E0%F5;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=F5D7A11DF3A29D82CDF8EF5BA0C1FCA3;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Ustawa o migrantach przymusowych
(w redakcji ustaw federalnych z 20.12.1995 Nr 202-FЗ, z 07.08.2000 Nr 122-FЗ, z 22.08.2004 Nr 122-FЗ, z 18.07.2006 
Nr 121-FЗ, z 23.07.2008 Nr 160-FЗ, z 16.10.2010 Nr 274-FЗ, z 01.07.2011 Nr 169-FЗ, ze zmianami, wprowadzonymi 
przez Postanowienie Sądu Konstytucyjnego FR z 21.11.2002 Nr 15-P, ustawy federalne z 24.12.2002 Nr 176-FЗ, z 
23.12.2003 Nr 186-FЗ) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115997;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=678F103136823DE60FAFF42D12803D4F;t
s=40068ADFCC735D831F9562BBEA6E3720;5=|113;9=b,%E2%FB%ED%F3%E6%E4%E5%ED%ED%FB%F5 
%EF%E5%F0%E5%F1%E5%EB%E5%ED%F6%E0%F5;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=31CF47BA89A3378BF0448323CB08685F;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 
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Federalna ustawa o obywatelstwie Federacji Rosyjskiej 
(w redakcji ustaw federalnych z 11.11.2003 Nr 151-FЗ,z 02.11.2004 Nr 127-FЗ, z 03.01.2006 Nr 5-FЗ, z 18.07.2006 Nr 
121-FЗ, z 01.12.2007 Nr 296-FЗ, z 04.12.2007 Nr 328-FЗ, z 01.10.2008 Nr 163-FЗ, z 30.12.2008 Nr 301-FЗ, z 28.06.2009 
Nr 127-FЗ, z 12.11.2012 Nr 182-FЗ) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=137667;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=CD3ADDAF18D334F4F249095EDC026309;
ts=A166A236402B63277764575ECC5F16B0;5=|113;9=b,%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%F2%E2%E5;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SE
M=-;initialBase=18;TS=AEF51413B0DC88647FB23856299989E3;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

  
Ustawa federalna o sytuacji prawnej obywateli cudzoziemskich w Federacji Rosyjskiej 
(w redakcji ustaw federalnych z 30.06.2003 Nr 86-FЗ, z 11.11.2003 Nr 141-FЗ, z 22.08.2004 Nr 122-FЗ, z 02.11.2004 Nr 
127-FЗ, z 18.07.2006 Nr 110-FЗ (red. 06.01.2007), z 18.07.2006 Nr 121-FЗ, z 29.12.2006 Nr 258-FЗ, z 01.12.2007 Nr 
310-FЗ, z 04.12.2007 Nr 328-FЗ, z 06.05.2008 Nr 60-FЗ, z 23.07.2008 Nr 160-FЗ, z 08.05.2009 Nr 93-FЗ, z 03.06.2009 Nr 
105-FЗ, z 28.06.2009 Nr 127-FЗ, z 27.12.2009 Nr 374-FЗ, z 19.05.2010 Nr 86-FЗ, z 23.07.2010 Nr 180-FЗ, z 27.07.2010 
Nr 227-FЗ, z 28.09.2010 Nr 243-FЗ, z 23.12.2010 Nr 385-FЗ, z 28.12.2010 Nr 417-FЗ, z 29.12.2010 Nr 438-FЗ, z 
20.03.2011 Nr 42-FЗ, z 21.04.2011 Nr 77-FЗ, z 21.04.2011 Nr 80-FЗ, z 01.07.2011 Nr 169-FЗ, z 18.07.2011 Nr 242-FЗ, z 
16.11.2011 Nr 318-FЗ, z 30.11.2011 Nr 365-FЗ, z 03.12.2011 Nr 383-FЗ, z 06.12.2011 Nr 400-FЗ, z 06.12.2011 Nr 410-
FЗ, z 28.07.2012 Nr 133-FЗ) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133491;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=C1E66EBD61D639ECCC6CE9BF7C034520;t
s=6F27960B63D2E0AB649843C36D45D4E5;5=|113;9=b,%EF%F0%E0%E2%EE%E2%EE%EC%EF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E8 
%E8%ED%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%F5%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=B860E300847B7A7386E3C77CA758D35E;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Ustawa federalna o ewidencji migracyjnej obywateli cudzoziemskich i bezpaństwowców w 
Federacji Rosyjskiej 
(w redakcji ustaw federalnych z 01.12.2007 Nr 310-FЗ, z 22.07.2008 Nr 133-FЗ, z 23.07.2008 Nr 160-FЗ, z 19.07.2009 
Nr 199-FЗ, z 19.05.2010 Nr 86-FЗ, z 27.07.2010 Nr 229-FЗ, z 23.12.2010 Nr 385-FЗ, z 20.03.2011 Nr 42-FЗ, z 01.07.2011 
Nr 169-FЗ, z 11.07.2011 Nr 200-FЗ, z 03.12.2011 Nr 383-FЗ, z 06.12.2011 Nr 400-FЗ) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122806;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=5DC4382F63160DDCAF198A11F359AAD2;
ts=8018F7324913858B9367560EB8E3294A;5=|113;9=b,%EC%E8%E3%F0%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%EC%F3%F7%E5%F2%E5;div=LAW;mb=LAW;
SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=014F6CFA1E4BBD0EE454F6DE556CB231;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Prawo federalne o trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu na terytorium Federacji 
Rosyjskiej
(w redakcji ustaw federalnych z 18.07.1998 Nr 110-FЗ, z 24.06.1999 Nr 118-FЗ, z 10.01.2003 Nr 7-FЗ, z 30.06.2003 Nr 
86-FЗ, z 29.06.2004 Nr 58-FЗ, z 15.06.2006 Nr 89-FЗ, z 18.07.2006 Nr 121-FЗ, z 30.12.2006 Nr 266-FЗ, z 10.01.2007 Nr 
4-FЗ, z 01.12.2007 Nr 310-FЗ, z 04.12.2007 Nr 327-FЗ, z 06.05.2008 Nr 60-FЗ, z 13.05.2008 Nr 65-FЗ, z 22.07.2008 Nr 
127-FЗ, z 23.07.2008 Nr 160-FЗ, z 03.12.2008 Nr 237-FЗ, z 03.12.2008 Nr 250-FЗ, z 09.02.2009 Nr 4-FЗ, z 28.06.2009 Nr 
125-FЗ, z 21.12.2009 Nr 331-FЗ, z 21.12.2009 Nr 337-FЗ, z 27.12.2009 Nr 374-FЗ, z 09.03.2010 Nr 24-FЗ, z 05.04.2010 
Nr 44-FЗ, z 07.04.2010 Nr 60-FЗ, z 19.05.2010 Nr 86-FЗ, z 23.07.2010 Nr 180-FЗ, z 27.07.2010 Nr 227-FЗ, z 23.12.2010 
Nr 385-FЗ, z 28.12.2010 Nr 404-FЗ, z 28.12.2010 Nr 416-FЗ, z 28.12.2010 Nr 417-FЗ, z 20.03.2011 Nr 42-FЗ, z 
05.04.2011 Nr 48-FЗ, z 21.04.2011 Nr 80-FЗ, z 06.12.2011 Nr 397-FЗ, z 06.12.2011 Nr 398-FЗ, z 06.12.2011 Nr 400-FЗ, z 
28.07.2012 Nr 133-FЗ, ze zmianami, wprowadzonymi przez Postanowienie Sądu Konstytucyjnego FR z 15.01.1998 Nr 
2-P, ustawę federalną z 30.12.2008 Nr 322-FЗ) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133407;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=A4CE132E819CB440A5EC55DFB8BE88BA;
ts=A391C831BE15F9CA15C8F75E03BAF045;5=|113;9=b,%E2%FB%E5%E7%E4%E5%E8%E2%FA%E5%E7%E4%E5;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherD
iv=1;SEM=-;initialBase=18;TS=93D8967D9180C070BB601153C9C336A0;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej Nr 33 
Federalna Służba Migracyjna nr 97 
Rozkaz z 30 kwietnia 2009 roku 
O zatwierdzeniu porządku administracyjnego dotyczącego wypełnienia państwowej funkcji 
kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem zasad ustawodawstwa migracyjnego Federacji Rosyjskiej 
przez obywateli cudzoziemskich i bezpaństwowców i nad przestrzeganiem zasad sprowadzania 
przez pracodawców, zleceniodawców pracy (usług) pracowników cudzoziemskich do Federacji 
Rosyjskiej i korzystania z ich pracy
(ze zmianami, wprowadzonymi przez postanowienie Sądu Najwyższego FR 10.10.2012 Nr АКPI 12-1203) 
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=88515;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB;t
s=D8F9B043DCA5915A2A5D40CF71B4363E;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9 
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Federalna Służba Migracyjna 
Rozkaz z 29 lutego 2008 г. Nr 41 
O zatwierdzeniu porządku administracyjnego dotyczącego udzielenia przez Federalną Służbę 
Migracyjną usługi państwowej dotyczącej wydawania obywatelom cudzoziemskim i 
bezpaństwowcom pozwolenia na pobyt w Federacji Rosyjskiej 
(w red. rozkazów FSM FR z 21.05.2010 Nr 123, z 14.10.2010 Nr 343, z 30.05.2011 Nr 240, z 08.06.2011 Nr 253, ze 
zmianami, wprowadzonymi przez decyzję Sądu Najwyższego FR z 05.06.2012 Nr AKPI 12-708) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120567;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=589DFD83DB1F6F535762DFE96C01A182;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9 
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Federalna Służba Migracyjna 
Rozkaz z 1 czerwca 2012 г. Nr 196
O zatwierdzeniu porządku administracyjnego dotyczącego udzielenia przez Federalną Służbę 
Migracyjną usługi państwowej polegającej na organizacji przyjmowania obywateli, zapewnieniu we 
właściwym czasie i w pełnym wymiarze rozpatrzenia ich ustnych i pisemnych próśb z 
powiadomieniem obywateli o podjętej decyzji w terminie określonym przez prawodawstwo 
Federacji Rosyjskiej  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131878;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=687FF8DB64F7E2D932E6224EAA32D6D5;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9 
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Federalna Służba Migracyjna 
Rozkaz z 20 grudnia 2007 г. Nr 465
O zatwierdzeniu porządku administracyjnego  Federalnej Służby Migracyjnej dotyczącego 
wypełniania funkcji państwowej polegającej na udzielaniu statusu migranta przymusowego, 
przedłużeniu terminu jego ważności, utracie lub pozbawieniu statusu migranta przymusowego, a 
także ewidencji migrantów przymusowych
(w redakcji rozkazów FSM RF z 20.08.2009 Nr 201, z 07.12.2011 Nr 499) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=125299;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=60D035604F0FB2CCB5E865899C3E2A7A;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9 
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Federalna Służba Migracyjna 
Rozkaz z 29 lutego 2008 г. Nr 40
O zatwierdzeniu porządku administracyjnego dotyczącego wypełniania funkcji państwowej 
polegającej na wydawaniu obywatelom cudzoziemskim i bezpaństwowcom pozwolenia na pobyt 
czasowy w Federacji Rosyjskiej 
(w redakcji rozkazów FSM FR z 18.05.2009 Nr 115, z 21.05.2010 Nr 123, z 30.05.2011 Nr 240, ze zmianami, 
wprowadzonymi przez decyzję Sądu Najwyższego FR z 23.09.2008 Nr GKPI08-1763)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120444;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=13BFF02B70676F6C8FC510A7808DD48D;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9 
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 
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Federalna Służba Migracyjna 
Rozkaz z 6 czerwca 2008 г. Nr 142
O zatwierdzeniu porządku administracyjnego Federalnej Służby Migracyjnej dotyczącego 
wypełniania usługi publicznej dotyczącej wydawania zaproszeń na wjazd do Federacji Rosyjskiej 
obywateli cudzoziemskich i bezpaństwowców   
(w redakcji rozkazów FSM FR z 18.05.2009 Nr 115, z 15.12.2010 Nr 455, ze zmianami, wprowadzonymi przez decyzję 
Sądu Najwyższego FR z 17.02.2010 Nr GKPI09-1764) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111387;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=B38A67D49D35603F858C9D85F5A139A8;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9 
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Federalna Służba Migracyjna 
Nr 1
Ministerstwo Zdrowia i Rozwoju Społecznego Federacji Rosyjskiej 
Nr 4 
Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej
Nr 1 
Państwowy Komitet Rybołówstwa Federacji Rosyjskiej 
Nr 2 
Rozkaz z 11 stycznia 2008 roku 
O zatwierdzeniu porządku administracyjnego dotyczącego wypełniania przez Federalną Służbę 
Migracyjną, organy władzy wykonawczej podmiotów Federacji Rosyjskiej w obszarze wspierania 
zatrudnienia ludności, Federalną Agencję Transportu Morskiego i Rzecznego i Federalną Agencję 
Rybołówstwa, usługi państwowej polegającej na wydawaniu wniosków (orzeczeń) o sprowadzeniu 
i korzystaniu z usług pracowników cudzoziemskich, pozwoleń na sprowadzenie i korzystanie z 
usług pracowników cudzoziemskich, a także pozwoleń na pracę dla obywateli cudzoziemskich i 
bezpaństwowców 
(w red. rozkazów FSM FR Nr N 89, Ministerstwo Zdrowia i Rozwoju Społecznego FR Nr 202, Ministerstwa Transportu 
Nr 62, Rybołówstwa Nr 323 z 21.04.2009, FSM FR Nr 301, Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju Społecznego FR Nr 850N, 
Ministerstwa Transportu FR Nr 208, Rybołówstwa Nr 830 z 30.09.2010) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107138;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB
;ts=57F08312A961CC1A9FFA869CB9A92F1D;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9 
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Federalna Służba Migracyjna 
Rozkaz z 5 grudnia 2007 г. Nr 451 
O zatwierdzeniu porządku administracyjnego Federalnej Służby Migracyjnej dotyczącego 
wypełnienia funkcji państwowej polegającej na wykonywaniu prawodawstwa Federacji Rosyjskiej 
dotyczącego udzielania azylu politycznego obywatelom cudzoziemskim i bezpaństwowcom (w 

redakcji rozkazu FSM FR z 22.01.2010 Nr 16) 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97897;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB;t
s=FAF94E1BB9A6C805F8FEA0BEE07F0ADF;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9 
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

  
 
 
 
 
 
 



54 

 

Federalna Służba Migracyjna  
Rozkaz z 5 grudnia 2007 г. Nr 452 
O zatwierdzeniu porządku administracyjnego Federalnej Służby Migracyjnej dotyczącego 
realizowania zadania publicznego dotyczącego wypełniania prawodawstwa Federacji Rosyjskiej 
dotyczącego uchodźców   
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=75409;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB;t
s=086005100E11D47834298A6263241E94;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9 
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 

 
Federalna Służba Migracyjna  
Rozkaz z 6 lipca 2009 г. Nr 159 O zatwierdzeniu porządku administracyjnego dotyczącego 
realizowania przez Federalną Służbę Migracyjną ewidencji w Federacji Rosyjskiej  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=91257;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=51FCCD508AB0A68ADB4D12074BB643AB;t
s=5D7D1DB942199D338505B89C381A5075;5=|357;9=b,%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9 
%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2;56=|0;84=|3185;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;SEM=-
;initialBase=18;TS=AC7A5F44D41E99D8305532B22BFC7B1D;rubrFld=73;textFld=134;situations=%CA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5 
%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF;sitFld=71;sitcode=LAW;infFld=61;infocode=LAW;nodeId=8109-23015;stId=DEFAULT;initialbase=18; 
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2 OCHRONA PRAW UCHODŹCÓW W ROSJI: SYZYFOWA PRACA 

Elena Burtina 

 

2.1. Wstęp: Potężna fasada, a za nią – pustka… 

 
Formalnie w Rosji istnieją wszystkie podstawowe elementy systemu dotyczącego uchodźców: w 
1993 roku kraj przystąpił do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. i do Protokołu z 
1967 r. Wtedy też pojawiła się pierwsza redakcja ustawy FR „O uchodźcach”, który obecnie działa 
na podstawie zapisu z 1997 roku, i powstała Służba Migracyjna (FSM). Oddziały FSM znajdują się 
we wszystkich podmiotach Federacji Rosyjskiej. Zorganizowano trzy ośrodki do czasowego 
zakwaterowania imigrantów (uchodźców). Pracuje ogromna armia urzędników – ponad 34 tysiące 
osób. 
 Jednakże system dotyczący uchodźców w praktyce nie funkcjonuje. W chwili obecnej w 
organach FSM Rosji w całym kraju jest zarejestrowane 812 osób (549 rodzin), którym przyznano 
status uchodźcy, i 2743 osoby (2136 rodzin), które otrzymały tymczasowo status uchodźcy. 
Wynika z tego, że osób, które otrzymały status uchodźcy jest w Rosji 10 razy mniej niż urzędników 
Służby Migracyjnej. 
 W jaki sposób Rosji – przy jej terytorialnym sąsiedztwie takich regionów, jak Afganistan, 
Irak, Uzbekistan, a obecnie Syria, z których przyjeżdża najwięcej uchodźców, przy ogromnej 
rozpiętości i faktycznej przezroczystości swoich granic, przy milionach migrantów, co roku 
przybywających na jej terytorium – udaje się utrzymać na tyle mizerną liczbę uznanych 
uchodźców? 
 To „dokonanie” to rezultat systematycznego pogwałcania praw uchodźców. Najbliżej 
obserwujemy pracę służby migracyjnej Moskwy i Okręgu Moskiewskiego, do których zwraca się 
największa liczba migrantów. Sądzę jednak, że uchodźcy spotykają się z takimi samymi 
naruszeniami również w innych regionach kraju. Opiszę najbardziej powszechne naruszenia. 
 
Niedopuszczenie do procedury 

• pogranicznicy w międzynarodowych portach lotniczych Moskwy nie wywiązują się ze 
swojego obowiązku informowania przedstawicieli Służby Migracyjnej o osobach, które z 
różnych powodów nie zostały przez nich przepuszczone poza granice strefy tranzytowej i 
które mają zamiar ubiegać się o status uchodźcy w FR; 

• mimo że prawo nie zabrania powtórnego ubiegania się o status uchodźcy albo azyl 
tymczasowy osobom, które wcześniej otrzymywały odmowy ich przyznania, pracownicy 
służby migracyjnej odmawiają im dostępu do procedury; 

• w Moskwie odmawia się dostępu do procedury migrantom, którzy nie mają dokumentów 
potwierdzających tożsamość. Żąda się od nich, żeby zwrócili się po nie do swoich 
konsulatów – w takim wypadku sam fakt zwrócenia się do ambasady celu otrzymania 
paszportu staje się motywem do odmowy; 

• w Moskwie warunkiem dopuszczenia do procedury jest – bezprawnie – przedstawienie 
notarialnego tłumaczenia przysięgłego paszportu, dokumentów potwierdzających 
zamieszkiwanie w Moskwie (poświadczenia rejestracji, zaświadczenia od dzielnicowego, 
umowy najmu); 

• mimo że człowiekowi, chcącemu ubiegać się o status uchodźcy, prawo gwarantuje 
zapewnienie usług tłumacza, służba migracyjna Moskwy bezustannie wymaga od 
uchodźców, nieznających języka rosyjskiego, żeby sami zapewnili sobie tłumacza. Tego 
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wymogu nie stawia się jedynie Afgańczykom, ponieważ służba migracyjna zatrudnia 
tłumaczy z języków afgańskich; 

• pracownicy służby migracyjnej często udzielają w korytarzu nieoficjalnych konsultacji 
nowoprzybyłym uchodźcom (w niektórych przypadkach – w formie dobrej rady, w 
pozostałych – w formie zastraszania), których celem jest nakłonienie ich do zrezygnowania 
ze składania wniosku o nadanie statusu uchodźcy; 

• wszystkie te czynności, mające na celu niedopuszczenie uchodźców do procedury 
ubiegania się o status uchodźcy albo wcale nie są rejestrowane, albo są rejestrowane jako 
konsultacje. Takim sposobem liczba podań o nadanie statusu uchodźcy jest znacznie 
zaniżona w statystykach FSM. Pozwala to na demonstrowanie, że niemały procent osób 
otrzymał status uchodźcy. 

 
Profanacja procedury ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy i nieuzasadnione odmowy 
przyznania statusu uchodźcy 

• sposób prowadzenia wywiadu z uchodźcami w Służbie Migracyjnej często bywa 
nieprzychylny. Posługuje się odgórnymi założeniami, ma na celu przyłapanie wnioskodawcy 
na kłamstwie albo popełnianiu nagannych postępków. Często jest powierzchowny i nie 
dociera do istoty rzeczy. Wnioskodawcy zadaje się bardzo wiele pytań, ale zazwyczaj nie 
ma on możliwości dokładnego wyjaśnienia przyczyny swojej ucieczki i obawy, jaką ma 
przed swoim powrotem. Zdarza się, że wnioskodawca, znużony pytaniami, niemającymi 
związku z jego wnioskiem, inkwizytorskim tonem wywiadu, a nierzadko również 
obraźliwymi wypowiedziami, sam dąży do jak najszybszego zakończenia tej procedury, 
spieszy się i pomija ważne fakty; 

• tłumaczenie wykonane niesumiennie lub przez nieodpowiednio wykwalifikowanego 
tłumacza. Tłumacze pracujący w służbie migracyjnej często zniekształcają różne szczegóły 
zeznania osoby ubiegającej się o nadanie statusu uchodźcy. Często nie są oni odpowiednio 
wykształceni - z powodu oszczędności w charakterze tłumaczy często występują uchodźcy, 
którzy posługują się językiem rosyjskim w stopniu podstawowym. W rezultacie decyzja w 
sprawie przyznania statusu uchodźcy jest podejmowana na podstawie niedokładnego 
tłumaczenia; 

• nieprzedstawianie uchodźcom tłumaczenia ich wywiadu z powrotem na ich język ojczysty. 
Wywiad jest zapisywany po rosyjsku. Następnie tłumacz jest zobowiązany do wykonania 
tłumaczenia zwrotnego wywiadu na język ojczysty cudzoziemca, a uchodźca powinien 
złożyć podpis na karcie wywiadu, że otrzymał tłumaczenie zwrotne. Jednakże regułą jest, że 
kartę wywiadu daje się uchodźcy do podpisu bez wykonania tłumaczenia zwrotnego i bez 
wyjaśnienia, co oznacza jego podpis. W efekcie uchodźca jest pozbawiony możliwości 
sprawdzenia precyzyjności zapisu swojego wywiadu oraz wniesienia niezbędnych 
poprawek i rozwinięcia; 

• nieuzasadnione odmowy: procedura przyznawania statusu uchodźcy w Rosji przeważnie 
ma na celu odmówienie przyznania statusu. Wydawane decyzje są ustandaryzowane. 
Często nie zawierają analizy problemu wnioskodawcy lub analiza ta ma powierzchowny i 
tendencyjny charakter. Zdarzają się również wewnętrznie sprzeczne decyzje, gdy wniosek o 
odmowie przyznania statusu uchodźcy nijak nie wynika z poprzedniego tekstu decyzji. Z 
nieoficjalnych informacji wiadomo, że takie decyzje są przygotowywane przez specjalistów 
Służby Migracyjnej jako pozytywne, ale potem nie są akceptowane przez ich 
zwierzchników. Potwierdza to nasze przypuszczenie o istnieniu niejawnych wytycznych 
dotyczących przyznawania statusu uchodźcy, które wypływają od kierownictwa FSM Rosji 
lub od jeszcze wyżej postawionych zwierzchników; 

• tendencyjne i niefachowe wykorzystywanie informacji o krajach pochodzenia podczas 
podejmowania decyzji w sprawie nadania statusu uchodźcy; ignorowanie stanowiska i 
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informacji nt. krajów pochodzenia, które przedstawiają UNHCR i inne podmioty ONZ, 
uznane międzynarodowe i rosyjskie organizacje broniące praw człowieka, uczeni, media; 
wykorzystywanie jedynie tych informacji nt. krajów pochodzenia, które przedstawiają 
rosyjskie FSM i MSZ, a które sprowadzają się do przywoływania w każdej decyzji tych 
samych cytatów, bez połączenia ich z konkretną sprawą; 

• niepełnowartościowe badania lekarskie: w ramach procedury uchodźczej obowiązkowo 
przeprowadza się bezpłatne badanie lekarskie osób, które ubiegają się o nadanie statusu 
uchodźcy; podczas podejmowania decyzji o przyznaniu azylu tymczasowego (statusu 
humanitarnego) zaświadczenia lekarskie, wydane na podstawie takiego badania, mają 
istotne znaczenie, ponieważ poważne choroby mogą stać się podstawą do przyznania takiej 
formy ochrony; jednakże, takie badanie lekarskie ma w sposób oczywisty niepełny 
charakter, ponieważ nie przewiduje przebadania u różnorakich specjalistów, takich jak 
endokrynolog, onkolog itd. Jeśli uchodźca wskazuje na obecność chorób, które wymagają 
przebadania u takich specjalistów, proponuje mu się ich wykonanie za opłatą, czego 
uchodźca zazwyczaj nie jest w stanie zrobić. W rezultacie osobom cierpiącym na poważne 
schorzenia (jak np. cukrzyca) jest wydawane zaświadczenie lekarskie: „praktycznie 
zdrowy”. Na podstawie takiego zaświadczenia jest wydawana decyzja o odmowie 
przyznania azylu tymczasowego. 

 
Korupcja 
O wymuszaniu pieniędzy przez służbę migracyjną opowiadało nam wielu uchodźców. Niestety, 
żaden z nich nie zgodził się na to, żeby pomóc nam pociągnąć wymuszaczy do odpowiedzialności, 
czyli dać łapówkę kontrolowaną. A bez tego pojmanie urzędników jest niemożliwe. Trzeba 
przyznać, że te nadużycia są charakterystyczne nie dla wszystkich oddziałów terytorialnych FSM 
Rosji: również nie ma takich skarg na pracowników centralnego aparatu FSM Rosji. 
 
Profanacja procedury zaskarżania decyzji organów terytorialnych FSM 
W Rosji istnieją dwie ścieżki proceduralne zaskarżenia decyzji statusowych – administracyjna i 
sądowa. Administracyjna, czyli skarga w FSM Rosji, przez pewien czas była nieco bardziej 
efektywna niż sądowa. Obecnie obie procedury są tak samo bezsensowne. W trakcie zaskarżania 
decyzji statusowych uchodźcy stykają się z następującymi problemami: 

• Służba Migracyjna Moskwy nierzadko stwarza uchodźcom trudności przy zaskarżaniu 
swoich decyzji poprzez odmawianie zaznajomienia się z aktami swoich spraw, 
niewydawanie lub nieterminowane wydawanie uzasadnień dla decyzji odmownych, 

• w regionie stołecznym skargi uchodźców na decyzje miejskiej i regionalnej Służby 
Migracyjnej są rozpatrywane przez Zamoskworiecki Sąd Rejonowy miasta Moskwy, a skargi 
na decyzje FSM – przez Basmański Sąd Rejonowy; przypadki sądowej zmiany decyzji 
statusowej zdarzają się skrajnie rzadko i prawie wszystkie są spowodowane poważnymi 
naruszeniami procedury uchodźczej (np. nieprzeprowadzenie wywiadu statusowego lub 
badania lekarskiego), przypadki zmiany decyzji FSM drogą sądową są mi nieznane; decyzje 
sądów rejonowych mogą być zaskarżone w Moskiewskim Sądzie Miejskim, ale ten ostatni 
prawie nigdy nie zmienia postanowień sądów rejonowych w sprawach statusowych; nie ma 
mowy o jakiejkolwiek bezstronności i obiektywności decyzji sądowych: decyzje sądów 
rejonowych  zazwyczaj przytaczają argumentację służb migracyjnych, a decyzje 
Moskiewskiego Sądu Miejskiego – prawie dosłownie powtarzają decyzje sądów 
rejonowych. Argumentacja skarg uchodźców nie tylko nie jest rozpatrywana, ale nawet jej 
się nie przywołuje. 
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Niewydawanie lub wydawanie i przedłużanie dokumentów osobom będącym w procedurze 
uchodźczej w niewłaściwym czasie 
Służba migracyjna, po przyjęciu od osoby wniosku o nadanie statusu uchodźcy lub azylu 
tymczasowego, jest zobowiązana do wydania w ciągu pięciu dni dokumentu potwierdzającego 
fakt, że osoba ta znajduje się w procedurze uchodźczej. Jednakże w praktyce wydawanie tych 
dokumentów przeciąga się o 2, 3 lub nawet 4 tygodnie, a czasem nawet dokumenty te w ogóle nie 
są wydawane, co motywuje się faktem, że danej osobie już wydano decyzję odmowną. Przy 
wydawaniu zawiadomienia o odmowie przyznania statusu uchodźcy lub azylu tymczasowego, 
uchodźcy odbiera się wydany wcześniej dokument, nie zwracając uwagi na to, że osoba ta ma 
prawo w ciągu miesiąca zaskarżyć decyzję, a w czasie rozpatrywania skargi może przebywać na 
terytorium FR.  Aby przedłużyć dokumenty, uchodźca ma obowiązek złożyć w służbie migracyjnej 
wniosek i kopię skargi złożonej do sądu lub FSM z adnotacją o jej przyjęciu przez te organy. 
Jednakże, po przedłożeniu skargi uchodźca jest zmuszony do minimum miesięcznego oczekiwania 
na wydanie przedłużonych dokumentów. Przez cały ten czas znajduje się na terytorium FR bez 
dokumentów i nierzadko zamiast nich otrzymuje odmowę, powołującą się na to, że jego skarga 
została odrzucona z satysfakcją, bez względu na to, że procedura odwoławcza jeszcze się nie 
zakończyła. 
 
Brak pomocy socjalnej i integracyjnej dla osób, ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy 
Według prawa, osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy mają prawo - w trakcie 
procedury, ale też w przypadku otrzymania statusu uchodźcy lub azylu tymczasowego – do 
zakwaterowania w specjalnym ośrodku (CWRI), gdzie mają zapewnione bezpłatne 
zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną. Jednakże, w FR istnieją jedynie 3 CWRI, spośród 
których w praktyce funkcjonują dwa – w małych miastach Oczer (Permski Kraj) oraz Gorący Klucz 
(Obwód Rostowski). Ten ostatni, mimo że niedawno otwarty, jest bardzo mały i już zapełniony, w 
związku z czym ośrodek w Oczerze w praktyce pozostaje jedynym ośrodkiem dla uchodźców w 
całym kraju. Uchodźcy skrajnie niechętnie udają się do tego ośrodka. Znajdują się tam w całkowitej 
izolacji: nie ma tłumaczy (dopiero niedawno pojawił się tłumacz z języka francuskiego), nie ma 
podłączenia do Internetu, nie ma środków na telefon, radia ani telewizora. Nie zorganizowano 
nauki języka rosyjskiego. Brakuje przy tym możliwości zatrudnienia nawet dla osób, posługujących 
się językiem rosyjskim. Izolacja, bezczynność, całkowity brak własnych środków finansowych – 
wszystko to przyczynia się do powstania skrajnie trudnej sytuacji, jaka panuje w tym ośrodku 
(„jesteśmy tutaj jak w grobie”). UNHCR i organizacje pozarządowe broniące praw uchodźców wiele 
lat mówią o konieczności stworzenia CWRI w centrum Rosji – w Moskwie lub rejonie 
podmoskiewskim – o organizacji bezpłatnych kursów języka rosyjskiego i wydawaniu niewielkich 
świadczeń pieniężnych na czas nauki. Ale wszystko na próżno. 
 
Naruszanie praw socjalnych osób, które otrzymały status uchodźcy lub azyl tymczasowy 
Według prawa, uznani uchodźcy mają w FR takie same prawa jak obywatele Rosji, oprócz praw 
politycznych. W praktyce w Moskwie nie mają dostępu do praw socjalnych, ponieważ regionalne 
ustawy Moskwy, naruszając przepisy prawa federalnego, przewidują zapewnienie opieki socjalnej 
tylko osobom, które mają stałe zameldowanie w Moskwie. Oprócz tego dostęp do praw, 
zagwarantowanych przez prawo federalne, często jest zablokowany z powodu braku 
zameldowania. Tak więc, bez zameldowania (nawet czasowego), z naruszeniem przepisów prawa, 
nawet obywatelom Rosji skrajnie trudno jest znaleźć pracę, korzystać z opieki medycznej i 
socjalnej, posłać dziecko do szkoły lub do przedszkola. Należy zaznaczyć, że o ile w latach 90. 
znaczenie zameldowania jako czynnika określającego możliwość dostępu do różnych praw, cały 
czas malało, a ustawy regionalne, ograniczające prawa obywateli z powodu zameldowania, były 
uznawane za niekonstytucyjne i uchylane, o tyle w latach 2000 (putinowskich) nastąpił odwrotny 
proces i teraz ponownie zameldowanie stanowi „kluczyk do praw”, niemalże jak w ZSRR. 
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Niedopuszczanie uznanych uchodźców do procedur naturalizacji 
Status uchodźcy jest wydawany na trzy lata, azyl tymczasowy – maksymalnie na rok. Zarówno 
jeden, jak i drugi może być przedłużony, ale ryzyko nieprzedłużenia jest ogromne, dlatego 
uchodźcy dążą do umocnienia swojej sytuacji prawnej w FR. Według prawa, po roku od otrzymania 
statusu, uchodźcy mają prawo ubiegać się o otrzymanie obywatelstwa Rosji. Jednakże w Moskwie 
organy FSM pod różnymi pretekstami odmawiają przyjmowania dokumentów uchodźców. 
Przyczynę uporu, z jakim uchodźcom odmawia się przyjmowania podań o obywatelstwo, można 
wyjaśnić albo istnieniem niejawnych wytycznych w tym zakresie, albo korupcją. Dla osób, które 
otrzymały azyl tymczasowy, jedyny sposób, aby umocnić swoją sytuację prawną w FR to 
otrzymanie pozwolenia na pobyt czasowy (PPC). Jest ono przyznawane na trzy lata, ale można 
również składać dokumenty w celu otrzymania pozwolenia na pobyt stały. Jednakże, PPC jest 
przyznawane w ramach limitu, corocznie przydzielanego każdemu podmiotowi federacji, a podział 
tego limitu między cudzoziemców jest tajnym i, jak przypuszczamy, skrajnie skorumpowanym 
procesem. O ile wcześniej służba migracyjna Moskwy dzięki naszym staraniom wydzielała limit 
uchodźcom, którzy otrzymali azyl tymczasowy, to od początku tego roku otrzymujemy jedynie 
decyzje odmowne. Oprócz tego, aby otrzymać PPC, cudzoziemiec powinien przedstawić zgodę 
obywatela FR na jego zameldowanie na okres trzech lat, a jedynie nieliczni mogą znaleźć takiego 
obywatela. 

2.2. Syzyfowa praca, czyli co mogą zrobić organizacje pozarządowe, aby chronić prawa 
uchodźców? 

Co mogą zrobić i co robią organizacje pozarządowe, a w szczególności nasza organizacja, aby 
pomóc uchodźcom w obronie swoich praw, przeciwstawić się temu potwornemu ogromowi 
naruszeń? 
 Komitet „Pomoc Obywatelska” istnieje już 22 lata, ale walka o status uchodźcy stosunkowo 
niedawno stała się dla nas podstawowym zagadnieniem. Większą część swojego istnienia Komitet 
miał do czynienia z migrantami z krajów byłego ZSRR oraz wysiedleńcami (dipisami) z Czeczenii. 
Dla uchodźców z krajów, które powstały w efekcie rozpadu ZSRR, do 2002 roku istniały prostsze 
mechanizmy legalizacyjne w RF niż otrzymanie statusu uchodźcy. Dlatego pomagaliśmy im 
korzystać z tych mechanizmów. 
 Jednakże w 2002 roku przyjęto nowe prawo „O obywatelstwie RF”, które w istotny sposób 
skomplikowało proces otrzymania obywatelstwa rosyjskiego, oraz ustawę „O statusie prawnym 
obywateli cudzoziemskich”, która zrównała wychodźców z krajów byłego ZSRR z innymi 
cudzoziemcami i znacząco utrudniła procedury legalizacyjne w RF dla wszystkich cudzoziemców. 
Jednakże prawo to przewidziało pewne ulgi dla wychodźców z krajów, z którymi Rosja utrzymuje 
ruch bezwizowy. 
 Do końca lat 2000 prawie całkowicie zatrzymał się dopływ dipisów z Czeczenii i znacząco 
zmniejszył się dopływ migrantów przymusowych z krajów byłego ZSRR, wyłączając chwilowe 
natężenia, spowodowane wydarzeniami w mieście Andiżan w Uzbekistanie i w mieście Osz w 
Kirgizji. 
 Od 2008 r. przedstawicielstwo UNHCR w Rosji zakończyło przyjmowanie nowoprzybyłych 
uchodźców, przekazując tę funkcję naszemu Komitetowi i Centrum „Memoriał”, broniącemu praw 
człowieka. Oprócz tego, zaczęto nam przekazywać do prowadzenia postępowania prawnego stare 
sprawy uchodźcze.  
 Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do tego, że obecnie walka o status uchodźcy stała 
się naszym podstawowym i codziennym zadaniem. Jednakże, na razie mamy zarówno niewielkie 
doświadczenie w tej walce, jak i sukcesy w tej dziedzinie. 
 Stopniowo zaszedł u nas następujący mechanizm pracy ze sprawami uchodźców. 
 W Komitecie funkcjonuje publiczna poradnia, do którego corocznie zwraca się 2000 osób. 
(W 2001 roku zarejestrowano 3036 spraw 1297 rodzin, liczących 2844 osoby). Gdy po pomoc 
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prawną zgłaszają się osoby szukające azylu, prowadzimy z nimi krótką rozmowę, na podstawie 
której podejmujemy decyzję o konieczności przeprowadzenia szczegółowego wywiadu i 
wyznaczamy dzień jego przeprowadzenia. Wywiad jest omawiany przez kilku pracowników i na 
jego podstawie podejmuje się decyzję o poparciu danej sprawy, taktyce jej prowadzenia oraz jej 
przydzieleniu konkretnemu pracownikowi. W trakcie omówienia przywołuje się informacje na 
temat kraju pochodzenia oraz formułuje się stanowisko Komitetu w tej sprawie, które następnie 
jest wykorzystywane do przygotowania listu poparcia do służby migracyjnej. 
 Mając na uwadze to, że prawa uchodźców są systematycznie łamane w Zarządzie FSM 
miasta Moskwy, w wielu przypadkach zapewniamy uchodźcy osobę towarzyszącą w Służbie 
Migracyjnej w trakcie ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl tymczasowy. Przed 
wyprawą do Zarządu FSM udzielamy uchodźcom konsultacji, pomagamy w zebraniu i tłumaczeniu 
uzasadniających dokumentów. 
 W przypadku naruszenia prawa uchodźców do dostępu do procedury, kieruje się skargi do 
FSM Rosji, prokuratury i sądu. Odmowy przyznania statusu uchodźcy i azylu tymczasowego są 
zaskarżane w FSM Rosji i w sądzie: uchodźcom sporządza się podania, a w większości przypadków 
uchodźcom towarzyszą w sądzie prawnicy Stowarzyszenia „Memoriał”. 
 W przypadku zakończenia krajowej procedury uchodźczej ze skutkiem odmownym, omawia 
się sprawę i podejmuje decyzję o poparciu powtórnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy, 
złożeniu jego dokumentów na przesiedlenie w do kraju trzeciego, przygotowaniu skargi do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub o zakończeniu pracy nad daną sprawą. 
 Dlaczego nazywam tę pracę syzyfową? Dlatego że, przy swojej wyjątkowej 
pracochłonności, skrajnie rzadko ma pozytywny efekt. W większości przypadków, dokładając 
mnóstwa starań i poświęcając ogrom czasu i nerwów, dochodzimy z uchodźcą do końca procedury 
krajowej z zerowym rezultatem i stajemy przed wyborem: zaczynać wszystko od początku czy 
porzucić tę beznadziejną sprawę. 
 Mimo wszystko, mamy pewne skromne efekty. W zeszłym roku z naszą pomocą tylko 1 
osoba otrzymała status uchodźcy, a 14 – azyl tymczasowy. Przez pierwsze 6 miesięcy bieżącego 
roku jeszcze jeden uchodźca otrzymał status uchodźcy, a 11 osób – azyl tymczasowy.  
 Oprócz tych pojedynczych wyników, są też pewne ogólne efekty: męcząca i wyglądająca na 
beznadziejną zeszłoroczna wojna przeciwko naruszaniu praw migrantów do dostępu do procedury 
w służbie migracyjnej Moskwy wydaje się, że przyniosła rezultaty: skargi na odmowy dostępu do 
procedury prawie zniknęły. Zauważalnie rzadziej pojawiały się skargi na wymuszanie. Za to my 
zasłużyliśmy sobie na straszliwą nienawiść ze strony niektórych  pracowników Służby Migracyjnej, 
którym nasza ciągła obecność przeszkadza w wymuszaniu łapówek. Przejawem tej nienawiści stało 
się zatrzymanie jednego z naszych  podopiecznych w pomieszczeniu Służby Migracyjnej razem z 
towarzyszącą mu młodą pracowniczką Komitetu A. Denisową oraz przekazanie ich policji rzekomo 
z powodu podejrzenia fałszowania dokumentów. To oskarżenie spełzło na niczym, ale sama próba 
świadczy o stosunku Zarządu Służby Migracyjnej do Komitetu. 
 Innym, bardziej poważnym, działaniem odwetowym moskiewskich pracowników Służby 
Migracyjnej były zainicjowany przez nich donos członka Izby Głównej G. Fiodorowa na 
przedstawicielkę Komitetu Swietłanę Gannuszkinę, którą obwinił o masową legalizację 
cudzoziemców – przestępców. Jako pretekst wykorzystano pisma przewodnie, które wydajemy 
naszym podopiecznym, nieznającym języka rosyjskiego. W tych listach wyjaśniamy pokrótce 
sytuację danego uchodźcy i prosimy o kierowanie pytań do nas. Rezultatem tego donosu było 
wystosowanie przez Twerską Prokuraturę Międzyokręgową miasta Moskwy ostrzeżenia wobec 
S.A. Gannuszkiny. To już drugie ostrzeżenie prokuratury wobec kierownika naszego Komitetu. 
Prawdą jest, że owo ostrzeżenie nie niesie za sobą żadnych następstw prawnych. Ale 
charakteryzuje warunki, w jakich pracujemy.  A przede wszystkim – stan ciągłej wojny ze Służbą 
Migracyjną obniża efektywność naszej pracy w okazywaniu pomocy uchodźcom. Nierzadko 
nienawiść do nas pracownicy Służby Migracyjnej przenoszą na uchodźców, którym pomagamy. 
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 Z powodu braku postępu i niekończącego się dreptania w miejscu, nawet sukces 
pozostawia po sobie gorzki posmak. W drugiej połowie lat 90. poświęciliśmy dużo wysiłku na 
walkę z próbami, podejmowanymi przez władze Moskwy, aby pozbawić dostępu do edukacji 
dzieci, których rodzice nie mieli zameldowania. Gdy staraliśmy się o zmianę jednego 
rozporządzenia o takim charakterze, stołeczne władze uchwalały kolejne tego typu 
rozporządzenia. W 2000 r. ta walka zakończyła się całkowitym zwycięstwem. Uznaliśmy to za nasze 
najbardziej trwałe osiągnięcie, ale po 12 latach już nie moskiewskie, ale federalne władze – 
Ministerstwo Edukacji FR – uchwaliły zarządzenie, żeby do klas pierwszych przyjmować jedynie 
dzieci, które mają stałe zameldowanie na terytorium, któremu podlega szkoła. To zarządzenie, 
uchwalone w lutym 2012 roku, zaczęło obowiązywać w dzień inauguracji prezydenta Putina. 
 Zrozumieliśmy, że trzeba zaczynać wszystko od początku. Przygotowaliśmy analizę prawną 
tego zarządzenia, ściągnęliśmy prasę: znany pisarz Walery Paniuszkin na podstawie naszych 
materiałów opublikował artykuł w „Kommersancie”, a czasopismo „Rosyjski Reporter” 
zorganizował publiczną debatę nad zarządzeniem, na którą był zaproszony wiceminister edukacji. 
Na tym spotkaniu dziennikarze dosłownie przycisnęli urzędnika do ściany i zmusili go do 
publicznego potwierdzenia, że prawo dotyczące edukacji szkolnej, gwarantowane przez 
Konstytucję, nie będzie naruszane. Po tym minister edukacji opublikował wyjaśnienie, że brak 
zameldowania nie może być podstawą do odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Wydaje się, że 
znowu, z pomocą mass mediów, wygraliśmy, ale niemożliwe jest, aby uznać tę wygraną za 
osiągnięcie. Poza tym, wciąż następują skargi na odmowy przyjęcia dzieci uchodźców do szkoły z 
powodu braku zameldowania. 
 Takim sposobem, system uchodźczy w Rosji w rzeczywistości nie istnieje. I dopóki tak jest, 
Rosja wciąż będzie krajem tranzytowym, z którego uchodźcy, nie otrzymując legalnego statusu ani 
pomocy integracyjnej, będą dążyć na Zachód, jak do ziemi obiecanej. 
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3 O PAŃSTWOWYM PROGRAMIE WSPOMAGANIA DOBROWOLNEGO POWROTU RODAKÓW 

ZZA GRANICY DO ROSJI NA PRZYKŁADZIE OBWODU KAŁUSKIEGO  

 

Ljubow Mosiejewa-Elje  

3.1. Bezpaństwowcy – kim oni są?  

Dezintegracja ZSRR, rozwój wolnego rynku we współczesnej Rosji, przyciąganie zagranicznych 
inwestycji, np. w obwodzie kałuskim, prowadzą (i będą prowadzić) do coraz częstszego 
przebywania obcokrajowców, bezpaństwowców, obecności filii firm zagranicznych na terytorium 
Rosji. Zgodnie z par. 3 art. 62 Konstytucji FR obywatele innych państw i bezpaństwowcy mają takie 
same prawa i obowiązki jak obywatele FR.  
 Kilka dużych fal migracji do Federacji Rosyjskiej było wywołanych w pierwszej kolejności 
rozpadem ZSRR; była to migracja przymusowa. Przymusowa była również migracja spowodowana 
międzynarodowymi konfliktami zbrojnymi na obszarze byłego ZSRR. Z kolei wyjaśnienie stosunków 
politycznych między rządami różnych państw spowodowało poważne zderzenie się ówczesnego 
rosyjskiego społeczeństwa  z problemami prawnego regulowania  statusów obywateli innych 
krajów i bezpaństwowców.   
 W rezultacie byłych i znów pojawiających się ognisk napięć politycznych, wojen, konfliktów 
etnopolitycznych, klęsk żywiołowych, w ciągu ostatnich 20 lat wielokrotnie zwiększyła się skala 
migracji przymusowej nie tylko w Rosji, ale i na całym świecie.  Rozpad ZSRR doprowadził do 
poważnej zmiany politycznej mapy świata, zaostrzył konflikty międzyetniczne, zrodził najostrzejsze 
problemy polityczne, ekonomiczne oraz społeczne. «W większości republik radzieckich podstawą 
ruchów masowych i politycznego rozgraniczania stała się idea narodowa i nacjonalizm etniczny w 
prokomunistycznej lub antykomunistycznej postaci, będący ideologią odpowiednio starych lub 
nowych elit politycznych dominujących grup etnicznych». 
 Po rozpadzie ZSRR, w grudniu 1991 r., znaczna liczba byłych mieszkańców imperium 
okazała się, wbrew własnej woli, mieszkańcami innych państw, które w przeszłości były 
republikami radzieckimi. Dlatego na masową skalę rozpoczęła się migracja ludności do metropolii, 
tzn. do Rosji. Do przymusowej migracji wewnętrznej dużej liczby obywateli doprowadziły także 
ostre konflikty międzyetniczne w różnych regionach samej Rosji (terytoria Kaukazu Północnego). 
W rosyjskiej sferze prawnej pojawiła się paląca potrzeba określenia statusu prawnego takich osób 
w celu późniejszej obrony ich praw i wolności, a w końcu – legalizacji ich pobytu i naturalizacji w 
Rosji. Niestety, przyjęte w połowie lat 90-ych, a następnie na początku lat 2000-ych, akty prawne 
regulujące kwestie migracji były sporządzone bez uwzględnienia aktualnej sytuacji i problemów 
odrębnych podmiotów. Na przykład, migranci takich kategorii, jak: uchodźcy, bezpaństwowcy, 
osoby poszukujące azylu, osoby przesiedlone wewnętrznie, uchodźcy na miejscu, migranci 
ekonomiczni i członkowie ich rodzin, rodacy itd. do tej pory, tak, jak i wcześniej, należą do 
kategorii osób najmniej zabezpieczonych i najbardziej zagrożonych w sferze finansowej i socjalnej, 
potrzebujących azylu, stałej i dostępnej pomocy prawnej.    
Na terytorium Rosji mieszka duża ilość obywateli innych krajów i bezpaństwowców (według 
danych FSM – kilka milionów ludzi; według danych UFSM Rosji w obwodzie kałuskim – ponad 100 
000 ludzi, tzn. co dziesiąty mieszkaniec obwodu kałuskiego jest migrantem), mających inny status 
prawny w porównaniu z obywatelami państwa rosyjskiego. Wielu z tych migrantów to ludzie 
urodzeni w ZSRR i zamieszkujący  terytorium obwodu kałuskiego nielegalnie od wielu lat.  
 Około 6 tysięcy nielegalnych migrantów, znajdujących się w Moskwie i obwodzie 
moskiewskim, deportowano z Rosji w pierwszej połowie 2012 roku, informuje  Federalna Służba 
Migracyjna (FSM). Według danych urzędu, oddziały UFSM w Moskwie deportowały 3 945 osób, w 
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obwodzie moskiewskim – 1 801 osób. Według statystyk prokuratury obwodu moskiewskiego, 
liczba postępowań karnych, związanych z organizacją nielegalnej migracji w regionie, zmniejszyła 
się od początku roku ponad sześć razy. W pierwszym półroczu 2012 r. było wszczętych 95 
postępowań karnych, natomiast w pierwszej połowie roku 2011 takich postępowań było 634, a w 
okresie styczeń - czerwiec 2010 roku – 650. Nielegalna migracja wpływa negatywnie na ogólny 
poziom przestępczości w Rosji, uważają prokuratorzy. W pierwszym półroczu 2012 roku w 
Moskwie i obwodzie moskiewskim ujawniono około 200 tysięcy naruszeń administracyjnych w 
sferze prawa migracyjnego.  

3.2. Państwowy program wspomagania dobrowolnego przesiedlenia rodaków zza granicy 

do Rosji. 

Dziesiątki tysięcy urodzonych w ZSRR – rodaków, z przyczyn losowych znajdujących się w obcych 
krajach, miały możliwość w ciągu ostatnich sześciu lat przeprowadzić się do swojej historycznej 
ojczyzny, do Rosji, dzięki państwowemu programowi wspomagania dobrowolnego przesiedlenia 
rodaków do Federacji Rosyjskiej. Dla wielu z nich, uważających siebie za Rosjan genetycznie lub 
mentalnie, mechanizmy wsparcia działające w ramach programu stały się nie tylko jedyną szansą 
na powrót do  korzeni i rozpoczęcie nowego życia, ale również szansą na zabezpieczenie godnej 
przyszłości dla ich dzieci.  Od roku 2010 program państwowy może być wykorzystywany także 
przez tych migrantów, którzy już od dłuższego czasu mieszkają w Rosji, ale z jakiegoś powodu nie 
mogli wcześniej zalegalizować swojego pobytu.  
 W roku 2012 program państwowy dobiega końca. Co prawda, należy podkreślić, iż decyzja 
o jego kontynuacji została już praktycznie podjęta na poziomie federalnym: szczegółowo 
opracowany, odświeżony i uzupełniony projekt nowego programu został przedstawiony 
prezydentowi FR i, zgodnie z oczekiwaniami, powinien zostać uchwalony do końca bieżącego roku.  
 Wśród 38 regionów Federacji Rosyjskiej, biorących obecnie udział w programie «Rodacy» 
obwód kałuski był jednym z pierwszych. Dla naszego obwodu program przesiedlenia rodaków jest 
nadal bardzo aktualny, dlatego że państwowy program «Rodacy» zbiegł się w czasie z okresem 
intensywnego rozwoju gospodarczego obwodu kałuskiego. W ciągu ostatniej dekady dwukrotnie 
zwiększyła się gospodarka obwodu i w związku z tym zabezpieczenie jej odpowiednią ilością 
zasobów ludzkich stało się głównym problemem. Obwód kałuski rozpoczął działania w ramach 
programu w roku 2007, tj. program działa tu od pięciu lat. W pierwszym roku przyjechało tylko 26 
rodaków, a w roku bieżącym jest już zarejestrowanych 1480 rodaków (2525 – licząc członków 
rodzin).  
 Oczywiście, na etapie planowania, rząd liczył się z większą liczbą – program przewidywał 
przesiedlenie w ciągu tych lat nieco ponad 40 tysięcy ludzi. Ale ponieważ był to zupełnie nowy 
projekt, władze nie mogły realnie ocenić perspektyw i skali możliwego przesiedlenia. Okazało się, 
że przeprowadzka na terytorium przesiedlenia, w takich ilościach, bez szczegółowych preferencji 
(mamy kategorię «B», gdzie nie jest uwzględniona wypłata środków finansowych na początku 
pobytu) nie jest możliwa. Tym bardziej, że rozwiązanie problemów mieszkaniowych i budowa 
mieszkań w obwodzie kałuskim nie nadążają za rozwojem gospodarki. Dlatego przesiedlenie na 
szeroką skalę nie powiodło się.   
 Rząd regionalny znajduje możliwości  pomocy tym rodakom, którzy zwracają się po nią w 
związku z ciężką sytuacją rodzinną lub z innych szczególnych powodów. Ponadto, na początku tego 
roku do programu wprowadzono zmiany, i posłowie Rady Ustawodawczej obwodu kałuskiego 
podjęli decyzję o udzielaniu pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy rubli wszystkim 
uczestnikom programu, a nie tylko tym, którzy jej potrzebują.    
 Obwód kałuski w ostatnich latach przeżywa boom inwestycyjny, i władze kałuskie 
prowadzą dosyć aktywną politykę przyciągania inwestycji. Oczywiście zakłada się duży wzrost 
gospodarczy, zryw. Można stwierdzić, że bardzo często migranci rzeczywiście przyjeżdżają i pracują 
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w przedsiębiorstwach inwestycyjnych i w zakładach nowej gospodarki. To ich przyciąga, tym 
bardziej, że wszyscy kałuscy inwestorzy mają programy kształcenia i szybkiego przygotowania 
zawodowego w tych zawodach, które są potrzebne. O ile wcześniej inwestorzy głównie 
interesowali się infrastrukturą, formalnościami, aspektami prawnymi, teraz ich pierwszym 
pytaniem jest: kto będzie pracował w planowanym zakładzie lub fabryce? W tym świetle program 
państwowy jest jednym z bardzo ważnych komponentów, który pomaga nam rozwiązać ten 
problem. Zachodzi tutaj wzajemny wpływ. Nowe miejsca pracy przyciągają ludzi zza granicy, w tym 
rodaków. Jednocześnie rodacy i perspektywa ich przesiedlenia pozwalają nam  udowodnić  
inwestorom, że potrzebna siła robocza zawsze się znajdzie.         
 W nowej edycji państwowego programu ważne jest to, że możliwe będzie przyjęcie 
rodaków nie tylko jako pracowników do konkretnych miejsc pracy, ale również jako 
przedsiębiorców - aktualnych lub potencjalnych. W ogóle, jak pokazuje życie, zwłaszcza w czasach 
kryzysu, przedsiębiorczość, prowadzenie własnego biznesu, w tym także w małych 
miejscowościach, ma dobre perspektywy rozwoju. Dlatego możliwości zagospodarowania 
własnego życia na obszarach obwodu wielokrotnie zwiększają się dla rodaków. Jeśli w ramach 
obecnego programu projekt przesiedlenia wiązał się z rozmieszczeniem terytorialnym, to teraz  
może to być projekt oświatowy, lub, na przykład, projekt rozwoju rolnictwa.   Szczególnie 
interesujący jest projekt oświatowy. Aktualne jest przyciąganie do obwodu młodzieży. Problem 
przyciągania do obwodu siły roboczej zza granicy jest nadal aktualny: mamy bardzo duży limit dla 
takich pracowników. W roku bieżącym wynosi 21 tysięcy, na przyszły rok 2013 pracodawcy złożyli 
wniosek na 30-34 tysięcy. Komisja na razie zgodziła się na 29 tysięcy.  
 Na obszarach północnych, bliżej Moskwy, poziom bezrobocia jest mniejszy niż pół procent, 
natomiast na południu obwodu, ze strony Briańska dochodzi do dwóch procent. Przy poprawie 
ogólnej sytuacji demograficznej (w ostatnich latach obserwujemy następującą tendencję: 
zwiększenie stopy urodzeń, obniżenie śmiertelności) będzie łatwiej rozwiązywać te problemy. I 
nasi nowi obywatele, osadzeni w obwodzie dzięki programowi «Rodacy», potwierdzają, że 
jesteśmy na dobrej drodze. Chcę powiedzieć, że dla nas ważne jest to, że przyjeżdżają rodziny z 
dziećmi, postaramy się zrobić wszystko, żeby jutro te dzieci były gotowe do budowania własnego 
życia, kariery na obszarach naszego obwodu, i mogły pełnoprawnie nazywać siebie kałużanami. 

3.3. Możliwości legalizacji pobytu w obwodzie kałuskim.  

W obwodzie kałuskim funkcjonuje punkt doradczy sieci pozarządowej «Migracja i Prawo», która 
jest programem centrum obrony praw człowieka «Memoriał», posiadającego duże doświadczenie 
w zakresie obrony praw człowieka w Rosji.   
 Głównym celem programu jest stworzenie wykwalifikowanego, skutecznego i dostępnego 
systemu bezpłatnej pomocy prawnej.  
 Obecnie sieć «Migracja i prawo» ma filie z ponad 50 punktami w ponad 45 regionach Rosji. 
Na tym obszarze zamieszkuje łącznie 80% wszystkich migrantów przymusowych.  
Działalność punktów sieci «Migracja i prawo» jest ukierunkowana przede wszystkim na doradztwo 
i udzielanie pomocy prawnej migrantom ekonomicznym. W punkcie doradczym, w pokoju przyjęć  
mogą się oni zapoznać  z ustawami i materiałami informacyjnymi, otrzymać poradę prawnika, 
pomoc w napisaniu wniosków do instytucji administracyjnych i sądowych. 
Zakres obowiązków punktu: 

• Poradnictwo - nie mniej niż 16 godzin tygodniowo. Informacje dotyczące miejsca i czasu 
porad są umieszczane w miejscowej prasie, w miejscowych oddziałach służby migracyjnej, 
a także są przekazywane do migrantów w inny sposób; 

• Bezpośredni udział w rozpatrywaniu najważniejszych czy najbardziej skomplikowanych 
spraw sądowych; 



65 

 

• Pomoc prawna dla organizacji społecznych, broniących praw migrantów, w pierwszej 
kolejności – dla organizacji przesiedleńców; 

• Wyjazd do centrów czasowego zakwaterowania i osad migrantów w celu udzielenia porad; 

• Prowadzenie, wspólnie z przedstawicielami miejscowych władz, konferencji w sprawach 
migracji w regionie; 

• Analiza miejscowych aktów ustawodawczych, dotyczących spraw migracji, udział w pracy 
nad podobnymi aktami; 

• Odpowiedzi na listy migrantów; 

• Współpraca ze środkami masowego przekazu na poziomie regionalnym; 

• Wsparcie aktywistów, przyciąganie studentów prawa do pracy z migrantami.  
 
Z bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi działalności sieci «Migracja i Prawo» można 
zapoznać się na stronie internetowej:  
http://refugee.memo.ru/mainpage.nsf/lastnews.html 

W czerwcu 2012 roku prezydent Rosji zatwierdził program polityki migracyjnej na okres do 2025 
roku. Realizacja programu przewiduje, między innymi, stworzenie centrów wspomagania imigracji 
w FR i badań medycznych imigrantów, budowę infrastruktury dla zamieszkania migrantów 
ekonomicznych na podstawie współpracy państwa i biznesu; budowę infrastruktury w celu 
legalizacji pobytu i naturalizacji migrantów, między innymi centrum wsparcia informacyjnego i 
prawnego, kursów językowych, kursów historii i kultury Rosji. W FSM podkreślają, że w styczniu - 
czerwcu 2012 roku w Moskwie zostało zarejestrowanych 888 tysięcy obcokrajowców, w obwodzie 
moskiewskim – 546 tysięcy. W okresie sprawozdawczym urząd w Moskwie wydał 109 tysięcy 
pozwoleń na pracę i 95 tysięcy patentów, w obwodzie moskiewskim – 88 tysięcy pozwoleń na 
pracę i 128 tysięcy patentów.       

Słownik: 

FSM - Federalna Służba Migracyjna 
UFSM - Urząd Federalnej Służby Migracyjnej 
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4 O ŚWIADCZENIU POMOCY CUDZOZIEMCOM NA POSTERUNKACH POLICJI OBWODU 

KAŁUSKIEGO 

 

Julia Titowa 
 

4.1. Społeczne komisje obserwacyjne i międzynarodowy program Altus 

Co roku w ostatnią niedzielę października Globalny Alians Altus przeprowadza tydzień odwiedzin 
posterunków policji. 
 Tysiące obywateli w wielu krajach świata w tym samym czasie odwiedzają swoje lokalne 
posterunki policji, żeby ocenić jakość usług w zakresie ochrony prawnej, jakie proponuje się 
obywatelom, w tym również cudzoziemcom i bezpaństwowcom. 
 Żeby ocenić pracę policji, odwiedzający posługują się identyczną ankietą, wypracowaną 
przez Altus zgodnie ze standardami międzynarodowymi i przetłumaczoną na angielski, hiszpański, 
portugalski, francuski i rosyjski – http://www.altus.org. 
 Altus – to Globalny Alians organizacji pozarządowych, działający na całym świecie. Praca 
Altus jest nakierowana na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i poprawienie 
jakości wymiaru sprawiedliwości, z uwzględnieniem specyfiki kulturowej różnych krajów. 
 Członkami Globalnego Aliansu Altus są: 

• Centrum Badania Bezpieczeństwa Publicznego (Chile), 

• Centrum Badania Bezpieczeństwa Publicznego i Obywatelskiego (Brazylia), 

• Centrum Edukacyjne Zabezpieczania Porządku Prawnego w Lagos (Nigeria), 

• Instytut Rozwoju i Komunikacji, 

• Fundacja INDEM (Rosja), 

• Instytut Sprawiedliwości „Wiara” (USA) 
Koordynatorem Tygodnia Odwiedzin posterunków policji w Obwodzie Kałuskim jest działające 

na rzecz praw człowieka Centrum „Memoriał”, które posiada kilkuletnie doświadczenie w 
prowadzeniu podobnych akcji społecznych. 
 Ponieważ Tydzień Odwiedzin Posterunków Policji to organizowane przez Altus unikalne 
wydarzenie, którego celem jest społeczna ocena jakości pracy posterunków policji, podwyższenie 
poziomu sprawozdawczości wobec mieszkańców, a także rozpowszechnienie idei standardów 
międzynarodowych w zakresie praw człowieka, to kałuscy i obińscy obrońcy praw człowieka 
zapraszają do uczestnictwa w Tygodniu Odwiedzin jak najwięcej zwykłych mieszkańców Obwodu 
Kałuskiego: z Tarusy, Kaługi, Obińska, Worotyńska, Regionu Dzierżyńskiego. Społeczny portret 
monitorujących kałużan jest tak samo szeroki: studenci Kałuskiej Filii Moskiewskiego Uniwersytetu 
Humanistyczno – Ekonomicznego, wolontariusze Centrum Informacji Prawnej Okręgowej Biblioteki 
Naukowej im. Bielińskiego , byli więźniowie, uchodźcy, niepełnosprawni, przedsiębiorcy, obrońcy 
praw człowieka, członkowie Społecznej Komisji Obserwacyjnej Obwodu Kałuskiego, członkowie 
Społecznej Rady przy Urzędzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Obwodu Kałuskiego. 
 Odwiedzający posterunki policji posługują się wypracowaną przez Altus uniwersalną 
ankietą, która jest stworzona w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę odwiedzających do najbardziej 
znaczących, z punktu widzenia norm międzynarodowych, warunków działalności posterunków 
policji. Od razu po zakończeniu wizyty odwiedzający odpowiadają na 20 pytań ankiety, zebranych 
w 5 rozdziałów, oceniając posterunek policji na podstawie kluczowych funkcji. Podstawą oceny 
posterunku policji są indywidualne wrażenia obywateli z odwiedzin policji, osobiste wyobrażenia 
lokalnych mieszkańców o policji i o tym, na ile te wyobrażenia potwierdziły się. Bez względu na to, 
że wyobrażenia obywateli o jakości pracy policji różnią się w zależności od regionu, celem projektu 
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jest wyjaśnienie, na ile sami obywatele oceniają miejscowe posterunki policji i na ile, według nich, 
odpowiadają one standardom międzynarodowym. W rezultacie Altus zbiera, opracowuje i 
porównuje dane otrzymane z odwiedzin przez Internet, za pomocą specjalnego programu. 
Tradycyjnie wiosną następnego roku odbywa się doroczna konferencja sprawozdawcza Altus, na 
której przedstawia się rezultaty projektu „Tydzień odwiedzin posterunków policji” i odbywa się 
ceremonia wręczania nagród wygranym. Dla przykładu: w 2010 r. w tygodniu odwiedzin 
uczestniczyli obrońcy praw człowieka z 16 regionów Rosji i 26 krajów świata, a w dniach 5 – 6 
kwietnia 2011 r. odbyła się doroczna konferencja podsumowująca Altus: „Uwzględnianie 
interesów obywateli w reformowaniu jednostek policji”, która odbyła się w mieście Amritsar, w 
stanie Pendżab w Indiach. Na konferencji zostały przedstawione rezultaty projektu „Tydzień 
Odwiedzin Jednostek Policji 2010 r.” i odbyła się ceremonia nagrodzenia zwycięzców. Od 31 
października do 6 listopada 2011 roku 4755 obywateli odwiedziło 1044 posterunki policji w 20 
krajach świata, żeby ocenić jakość ich pracy. Ocena była przeprowadzana zgodnie z ogólnymi 
wytycznymi, przy pomocy specjalnego systemu punktowego - tak zwanej ankiety odwiedzającego 
posterunek policji, przetłumaczonej na lokalne języki. Z rezultatami można zapoznać się pod 
adresem: http://www.altus.org/index.php?lang=ru. 

Cudzoziemcy i bezpaństwowcy uczestniczą w programie Altus w dwojakim charakterze: 

• jako monitorujący wolontariusze, którzy oceniają pracę lokalnego posterunku policji z 
punktu widzenia wygody dla cudzoziemca, uchodźcy; 

• jako osoby osadzone, które są przetrzymywane na posterunku policji (wtedy monitorujący 
wolontariusze wykrywają takich osadzonych, przeprowadzają z nimi rozmowę w celu 
udzielenia im pomocy informacyjnej oraz prowadzą rozmowy z policjantami, przybliżając 
im międzynarodowe normy i prawa, dotyczące cudzoziemców, w tym uchodźców) 

Wraz z moimi młodymi przyjaciółmi odwiedziliśmy 6 posterunków policji w obwodzie kałuskim w 
październiku 2011 r.  
 Największe problemy występowały w izolatkach aresztu tymczasowego oraz w izbach dla 
zatrzymanych na podstawie prawa administracyjnego: prawie 80% tych budynków nie 
odpowiadało standardom międzynarodowym: np. w Tarusie posterunek policji znajduje się w 
byłym domu kupieckim, a w izolatkach dla tymczasowo aresztowanych w Obińsku nie ma 
spacerniaka, a cele nie mają okien, ponieważ izolatka znajduje się w piwnicy. 

Największymi problemami podczas zatrzymania (a potem przetrzymywania na okres od 10 dób 
do 2 lat) cudzoziemców są: 

• brak dostępu do adwokata od momentu zatrzymania; 

• brak dostępu do tłumacza; 

• niemożność wykonania telefonu; 

• niemożność skontaktowania się z rodziną oraz z ambasadą; 

• brak nadzoru sądowego nad zatrzymaniem w specjalnym pokoju przyjęć dla osób 
aresztowanych administracyjnie 

Od 31 października do 6 listopada 2011 r. 4755 obywateli odwiedziło 1044 posterunki policji w 20 
krajach świata, żeby ocenić jakość ich pracy. Ocena była przeprowadzana zgodnie z ogólnymi 
wytycznymi, przy pomocy specjalnego systemu punktowego - tak zwanej ankiety odwiedzającego 
posterunek policji, przetłumaczonej na miejscowe języki. 
 Tydzień Odwiedzin Posterunków Milicji to unikalne przedsięwzięcie, organizowane przez 
Altus. Cel tego przedsięwzięcia to ocena pracy oddziałów milicji, zwiększenie poziomu 
sprawozdawczości wobec mieszkańców, a także rozpowszechnienie idei standardów 
międzynarodowych w zakresie praw człowieka. 
 29 marca 2012 roku w Instytucie Sprawiedliwości Wiara w Nowym Jorku odbyła się 
doroczna ceremonia wręczania nagród zwycięzcom „Tygodnia odwiedzin posterunków policji” 
programu Altus. Posterunki policji, którym obywatele przyznali największą liczbę punktów, 
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podzieliły się przykładami skutecznej współpracy z obywatelami i zostały nagrodzone 
pamiątkowymi upominkami. Pod tym adresem można ściągnąć Globalny Raport: 
http://www.altus.org/ 
 Obrońcy praw człowieka i mieszkańcy obwodu kałuskiego już czwarty raz uczestniczą w 
programie ALTUS. 
 Zdaniem członka Komisji Obserwacyjnej obwodu kałuskiego, L. Mosejewej-Elje, w Tygodniu 
Odwiedzin z pewnością wezmą udział migranci, którzy zamieszkali w obwodzie kałuskim. 
 Tydzień Odwiedzin pozwoli dodatkowo zmonitorować poziom obsługi migrantów w 
kałuskich posterunkach policji. 
 Na podstawie ustawy federalnej nr 76 „O społecznej kontroli przestrzegania praw 
człowieka w miejscach przymusowego zatrzymania…” w obwodzie kałuskim w 2009 r. powstała 
Społeczna Komisja Obserwacyjna. W kwietniu 2011 r. odbył się drugi nabór do SKO i teraz pracuje 
tam 12 wolontariuszy, którzy od czasu do czasu odwiedzają miejsca zatrzymania przymusowego, w 
tym – posterunki policji, w których przebywają cudzoziemcy. 

4.2. Pomoc prawna dla cudzoziemców na posterunkach policji 

Po czterech latach pracy obrońców praw człowieka w ramach programu „Altus”, kałuscy policjanci 
wymyślili swój konkurs, który jest przeprowadzany w celu poprawienia wśród mieszkańców 
wizerunku dyżurnych jednostek organów terytorialnych OMSW (Oddziału Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych) w obwodzie kałuskim, a także aktywizacji tych jednostek w przypadkach 
reagowania na zawiadomienia o przestępstwach, wypadkach i wykroczeniach. Akcja będzie trwała 
do 12 października. W tym czasie wśród mieszkańców będą prowadzone ankiety, mające 
umożliwić poznanie opinii mieszkańców na temat pracy jednostek dyżurnych. Do badania zostali 
ściągnięci członkowie Rady Powszechnej OMSW. Wziąć udział w akcji i wypełnić ankietę może 
każdy ochotnik, który zwróci się do obińskiej jednostki dyżurnej OMSW. 
 W ramach akcji odbędzie się konkurs „Najbardziej uprzejmy pracownik jednostki dyżurnej 
organu terytorialnego MSW Rosji w obwodzie kałuskim na poziomie rejonowym”. Jest 
nakierowany nie tylko na poprawę wizerunku jednostek dyżurnych, ale również na podniesienie 
poziomu kultury pracowników jednostek dyżurnych. 
 Działalność pracowników w 2012 r. zaczęła być oceniania na podstawie kilku kryteriów: 
brak skarg ze strony mieszkańców, pozytywne opinie mieszkańców, uprzejmość i taktowność 
podczas kontaktu z mieszkańcami, poprawność językowa w trakcie wykonywania obowiązków 
służbowych, gotowość do niezwłocznego udzielenia pomocy osobie, która zwróciła się na policję, 
przestrzeganie etyki pracy, znajomość podstaw prawa. Wypracowano już metodologię oceny: pod 
uwagę będą brane dokumenty z wniesionych przez obywateli skarg i próśb, przedstawienie 
wymogów prokuratury; przeprowadzono badanie ankietowe wśród kierownictwa i pracowników 
OMSW, badanie wśród mieszkańców na temat działalności jednostek dyżurujących, przesłuchano 
registratorów ustnych zawiadomień. 
  Drugi konkurs policji odbywa się pod umowną nazwą „Najbardziej dostępny mieszkańcom 
organ terytorialny MSW Rosji w obwodzie kałużskim”. W zeszłym roku honorowe pierwsze miejsce 
przyznano OMSW Rosji w Obińsku. Podstawowymi kryteriami oceny były: przestrzeganie 
wymogów wobec pomieszczeń, w których w oddziałach terytorialnych MSW przyjmuje się, 
rejestruje i rozdziela podania, zawiadomienia i inne informacje na temat przestępstw oraz 
wykroczeń administracyjnych. Pod uwagę były brane poczekalnie oraz miejsca, w których 
przyjmuje się podania, a także rozmieszczenie i szata graficzna informacji tekstowych na temat 
okazywania takich usług. 
 Zwycięzców konkursu wybierze jury. Wśród członków jury znajdują się nie tylko 
przedstawiciele rejonowego MSW, ale również przedstawiciele społeczności: członkowie Rady 
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Powszechnej, kałuskiej obwodowej rady weteranów Oddziału Spraw Wewnętrznych i Wojsk 
Wewnętrznych. Zwycięzcy dostaną dyplomy, wartościowe prezenty oraz premie pieniężne. 
 Do oddziału dyżurnego można dzwonić całodobowo pod numer telefonu 02. Z telefonu 
komórkowego – 020.002 – w zależności od operatora telefonii komórkowej. 


