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W 2016 roku do Polski przybyć ma 400 cudzoziemców poszukujących ochrony 

międzynarodowej, relokowanych z Grecji i Włoch. Taką maksymalną liczbę ustaliła 

Rada Ministrów w projekcie rozporządzenia w sprawie relokacji cudzoziemców w 2016 

roku. Jest to pierwszy etap realizacji procesu, którego podstawę stanowią dwie decyzje 

Rady Unii Europejskiej z września 2015 roku (nr 2015/1523 i 2015/160). Na mocy tych 

decyzji Polska zobowiązała się przyjąć na swoje terytorium łącznie 6182 

cudzoziemców.   

    Cudzoziemcy mieli przybyć do Polski w czterech grupach, liczących po 100 

osób. Z docierających do mojego Biura informacji wynikało, że pierwsza grupa miała 

przybyć jeszcze w lutym, kolejne zaś w maju, lipcu i październiku br. Takie wstępne 

założenia procesu relokacji przedstawione zostały, między innymi, podczas konferencji 

uzgodnieniowej, dotyczącej wspomnianego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów, 

która odbyła się w dniu 29 stycznia br.   

 Mając na uwadze powyższe informacje, działając na podstawie art. 13 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1648, z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 

o przedstawienie aktualnych planów dotyczących relokowania do Polski 

cudzoziemców z Grecji i Włoch. W szczególności proszę Pana Ministra o wyjaśnienie, 

czy znane są już przybliżone daty przybycia do Polski kolejnych grup migrantów (tj. 

harmonogram realizacji działań) i czy zostało ustalone, gdzie oraz w jakiej formie 

cudzoziemcom tym świadczona będzie pomoc socjalna (czy np. wskazane już zostały 

ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową, w których 
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zostaną oni zakwaterowani, czy też osobom relokowanym oferowana będzie pomoc 

poza systemem takich ośrodków). Proszę też o powiadomienie, czy planowane są 

odpowiednie akcje informacyjne, kierowane w szczególności do społeczności lokalnych 

w miejscach, do których trafią grupy migrantów. W mojej ocenie odpowiednie 

przygotowanie otoczenia jest bowiem niezwykle istotne dla prawidłowego przebiegu 

procesu relokacji, z poszanowaniem praw i słusznych oczekiwań wszystkich 

zainteresowanych. 
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