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Komunikat prasowy 
PR 11/2019 

24 czerwca 2019 r. 

 
Liczba wniosków o azyl w 2018 r. spadła do poziomu sprzed kryzysu, ale 
wciąż wiele spraw oczekuje na rozpatrzenie 
 
Liczba wniosków o azyl w UE+ spadła trzeci rok z rzędu w 2018 r. i powróciła do poziomu sprzed 
kryzysu. Pomimo wzrostu liczby wniosków w pierwszych 5 miesiącach 2019 r. za wcześnie jest, 
aby można uznać to za długoterminową zmianę obecnych tendencji. 
 
W dniu 24 czerwca 2019 r. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) przedstawił w Brukseli 
Sprawozdanie roczne na temat sytuacji w dziedzinie azylu w UE+ za rok 2018. Sprawozdanie stanowi 
przewodnią publikację informacyjną, której celem jest przedstawienie kompleksowego przeglądu sytuacji 
w dziedzinie azylu w UE+ i praktycznego funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego 
(WESA). 
 
Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami EASO z początku roku 664 480 wniosków o ochronę 
międzynarodową w UE+ w 2018 r. oznaczało spadek trzeci rok z rzędu – tym razem o 10%. Blisko 9% 
powyższych wniosków złożono powtórnie. Chociaż w 2018 r. liczba wniosków pozostała na wyjątkowo 
stałym poziomie, stosunkowa stabilność na poziomie UE+ kryje w sobie wyraźne zróżnicowanie między 
państwami członkowskimi i między poszczególnymi obywatelstwami. 
 
Ogólny wskaźnik przyznawania azylu w UE+ decyzjami pierwszej instancji wyniósł w 2018 r. 39%, co 
stanowi spadek w stosunku do poprzedniego roku o 7 punktów procentowych. Pomimo niższej ogólnej 
liczby wydanych pozytywnych decyzji odsetek tych decyzji,  na podstawie których przyznano status 
uchodźcy, był wyższy (55% pozytywnych decyzji). 
 
Trzy państwa, z których w 2018 r. pochodziło najwięcej wniosków o azyl w UE+, to Syria (13%), Afganistan 
(7%) i Irak (7% ) to  Wśród 10 obywatelstw plasujących się najwyżej znajdują się również Pakistan, Nigeria, 
Iran, Turcja (po 4%), Wenezuela, Albania i Gruzja (po 3%). W 2018 r. blisko jedna piąta wszystkich wniosków 
została złożona przez obywateli państw zwolnionych z obowiązku wizowego do wjazdu do strefy Schengen 
– dotyczyło to Wenezuelczyków, Kolumbijczyków, Albańczyków i Gruzinów. 
 
W odniesieniu do krajów recepcyjnych, w 2018 r. większość wniosków o udzielenie azylu złożono w 
Niemczech, we Francji, w Grecji, we Włoszech i w Hiszpanii. Łącznie w pięciu wyżej wymienionych krajach 
przyjęto prawie trzy czwarte wszystkich wniosków złożonych w UE+. 
 
Już siódmy rok z rzędu najwięcej wniosków przyjęto w Niemczech (184 180), mimo spadku o 17% w 
stosunku do 2017 r. Czwarty rok z rzędu wzrosła liczba wniosków składanych we Francji, osiągając w 2018 
r. liczbę 120 425 – to najwyższy poziom osiągnięty dotychczas we Francji. Grecja stała się państwem o 

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018


 
 

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, Malta /2 
Tel.: +356 22487500Strona internetowa: www.easo .europa.eu 
 

 

 

trzeciej najwyższej liczbie wniosków złożonych w UE+ w 2018 r., odnotowując wzrost już piąty rok z rzędu z 
liczbą 66 965 wniosków. 
 
Pięć krajów przyjmujących największą liczbę osób w przeliczeniu na mieszkańca to Cypr, Grecja, Malta, 
Liechtenstein i Luksemburg. 
 
Pod koniec 2018 r. liczba wniosków czekających na rozpatrzenie utrzymywała się na wysokim poziomie – 
blisko 896 560 wniosków w UE+ oczekiwało na ostateczną decyzję. Stanowiło to spadek o jedynie 6% w 
porównaniu z końcem 2017 r. 
 
 
Wzrost zanotowany na początku 2019 r. niekoniecznie wskazuje na istotną długoterminową zmianę 
obecnych tendencji. 
 
Przez pierwsze 5 miesięcy 2019 r. w UE+ zarejestrowano ponad 290 000 wniosków o ochronę 
międzynarodową. Oznacza to 11% wzrost w stosunku do tego samego okresu w 2018 r.. W tym okresie 
prawie jedna czwarta wniosków w UE+ pochodziła łącznie z trzech państw – Syrii (8%), Afganistanu (7%) i 
Wenezueli (7%) . 
 
W tym okresie odnotowano również wzrost liczby wniosków złożonych przez obywateli Ameryki Łacińskiej. 
Od obywateli Wenezueli wpłynęło 18 400 wniosków o azyl, około dwóch razy więcej niż w tym samym 
okresie w 2018 r., natomiast od obywateli Kolumbii trzy razy więcej. Wzrost liczby wniosków zanotowano 
również wśród obywateli Salwadoru, Hondurasu, Nikaragui i Peru. 
 
Wzrost z początku 2019 r. należy interpretować w kontekście gwałtownego spadku liczby wniosków w 
okresie ostatnich trzech lat i powrotu w 2018 r. do poziomu z 2014 r. Na obecnym etapie nic nie wskazuje 
na to, że umiarkowany wzrost liczby składanych wniosków spowoduje istotną zmianę ogólnych tendencji, 
gdyż miesięczne wahania pozostają na normalnym poziomie. 
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Dodatkowe pytania należy kierować do Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na 
następujący adres: press@easo.europa.eu 
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