
Opracowanie własne na podstawie danych z portalu dane.gov.pl #OtwarteDane.

Infografika Rady Europejskiej Tymczasowa unijna ochrona dla wysiedleńców 
https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/temporary-protection-displaced-persons/ 

20 czerwca
Światowy Dzień 

Uchodźcy

Ustanowiony przez ONZ 
w 2000 roku 
Światowy Dzień Uchodźcy 
upamiętnia odwagę i siłę 
uchodźców na całym świecie,
uświadamia problemy, z jakimi borykają się 
osoby, które musiały uciekać ze swoich krajów.

Według danych UNICEF 
ponad połowa uchodźców na świecie to dzieci.

wroclaw.stat.gov.pl @Wroclaw_STAT

www.facebook.com/USWroclaw
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Z powodu wojny z Ukrainy uciekły 
miliony osób. 

4 marca 2022 r. UE postanowiła 
wprowadzić system tymczasowej 
ochrony dla osób  uciekających 
przed wojną w Ukrainie.

Wśród ambasadorów
dobrej woli, zaangażowanych
w pomoc dla uchodźców, jest

 wiele gwiazd światowego formatu.

Inicjatywę wspiera też 
Unia Europejska.

24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła agresję wojskową na Ukrainę. Od tego czasu miliony ludzi szuka-
ją schronienia przed wojną w krajach UE i w Mołdawii. Wiele z tych osób przebywa w Polsce. 
Do 2 czerwca br. w rejestrze obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym nadano status cudzo-
ziemca na podstawie specustawy ujęto w całym kraju 1,4 mln osób, w tym 1,0 mln (tj. 71,5%) kobiet. 
W województwie dolnośląskim odpowiednio 120,2 tys. osób, w tym 86,1 tys. kobiet. 
Blisko połowa z nich to dzieci i młodzież do 20. roku życia.

Struktura osób ujętych w rejestrze obywateli 
Ukrainy i członkowie ich rodzin, którym nadano 
status cudzoziemca według roku urodzenia 
w województwie dolnośląskim
Stan w dniu 2 czerwca 2022 r.
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Osoby ujęte w rejestrze obywa-
teli Ukrainy i członkowie ich 
rodzin, którym nadano status 
cudzoziemca według płci i roku 
urodzenia w województwie 
dolnośląskim.
Stan w dniu 2 czerwca 2022 r.

Najwięcej osób z Ukrainy zarejestrowało się 
w województwie małopolskim (348 tys.), a następnie 
w mazowieckim (232 tys.) i dolnośląskim (120 tys.). 

Wśród dolnośląskich powiatów najwięcej osób 
z Ukrainy przyjął Wrocław (41 tys.), a następnie 
powiat wrocławski (8 tys.).

Osoby zarejestrowane w rejestrze obywateli Ukrainy 
i członków ich rodzin, którym nadano status cudzo-
ziemca na podstawie specustawy w województwie 
dolnośląskim według powiatów. 
Stan w dniu 2 czerwca 2022 r.

Osoby zarejestrowane w rejestrze obywateli Ukrainy 
i członków ich rodzin, którym nadano status cudzo-
ziemca na podstawie specustawy według województw. 
Stan w dniu 2 czerwca 2022 r.
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„Uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, 
przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu 
przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, 
którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych 
obaw korzystać z ochrony tego państwa”.
    
     Konwencja genewska


