
1.1 FAMI i grupy docelowe 

 
FAMI – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji to nowy mechanizm finansowy zastępujący Europejski Fundusz na rzecz 

Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów 

Imigrantów, funkcjonujące w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami 

migracyjnymi”.  

Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, 

wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej 

polityki imigracyjnej. 

 

Zakres wsparcia, który będzie realizowany w Polsce ze wsparciem środków FAMI określa Program Krajowy. W 

Programie Krajowym FAMI  zostały wyszczególnione następujące cele szczegółowe i krajowe: 

I. Azyl – cel szczegółowy  

1. Recepcja/Azyl – cel krajowy 

2. Ewaluacja – cel krajowy 

3. Przesiedlenia – cel krajowy 

II. Integracja/Legalna migracja – cel szczegółowy  

1. Legalna migracja – cel krajowy 

2. Integracja – cel krajowy 

3. Budowanie zdolności – cel krajowy 

III. Powroty – cel szczegółowy  

1. Działania towarzyszące – cel krajowy 

2. Działania powrotowe – cel krajowy 

3. Współpraca – cel krajowy 

 

Grupy docelowe są różne dla poszczególnych celów szczegółowych(oraz dla celów krajowych w celu 

szczegółowym Integracja/Legalna migracja): 

 

1. Grupa docelowa dla celu szczegółowego Azyl: 

 

a) osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w 

rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE; 

b) osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, o których mowa w lit. a), które jeszcze 

nie otrzymały ostatecznej decyzji; 

c) osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE; 

d) osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są 

przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.  

 

2. Grupa docelowa dla celu szczegółowego Integracja/Legalna migracja. Dla tego celu szczegółowego 

grupa docelowa jest zróżnicowana w zależności od celu krajowego (i w konsekwencji realizacji działań na 

terenie UE lub poza nim): 

 

- cel krajowy Legalna migracja: działania poza terenem UE winny koncentrować się na obywatelach 

państw trzecich, którzy stosują się do szczegółowych środków lub warunków poprzedzających wyjazd 

określonych w prawie polskim, a w stosownych przypadkach w prawie unijnym. Działania obejmujące 

bezpośrednie wsparcie mogą być udzielane wyłącznie osobom, wobec których można udokumentować 

perspektywę pobytu w Polsce, np. legitymujące się wizą w celu repatriacji, wizą w celu przesiedlenia się 

jako członek najbliższej rodziny repatrianta, wizą w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania 

Karty Polaka, przyrzeczeniem wydania wizy wjazdowej (tzw. promesą), potwierdzeniem szkoły wyższej o 

przyjęciu na studia, potwierdzeniem odbywania studiów wyższych w Polsce, oświadczeniem o zamiarze 

powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonym przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanym w 

powiatowym urzędzie pracy; 

 

- cel krajowy Integracja:1 

1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (z późniejszymi zmianami): 

 na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,  

                                                           
1
 Z tej grupy docelowej wyłączeni są również obywatele kraju trzeciego posiadający również obywatelstwo 

jednego z krajów UE 



 na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 98), pobyt stały (art. 195) lub zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),  

 na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie 

„zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5), 

 zgody na pobyt ze względów humanitarnych. 

   

2. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu 1.  

 

3. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie 

abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:  

 złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2)  

 złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2)  

 złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE  

 złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym 

uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-

21, 23-25,  

 złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP  (art. 

300 ust. 4).   

   

4. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie 

uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce. UWAGA wsparcie dla tych osób jest ograniczone do 

pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.  

 

5. Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4, w takim zakresie jaki jest konieczny 

do skutecznej realizacji działań. 

   

Z ww. należy wyłączyć osoby będące grupą docelową Celu Szczegółowego Azyl w Programie Krajowym 

FAMI.  

 

Grupa docelowa celu krajowego Recepcja/Azyl a grupa docelowa celu krajowego Integracja: jeżeli 

konkurs dotyczy celu krajowego Integracja i jednocześnie nie dotyczy celu krajowego Recepcja/Azyl 

wsparciem w ramach celu krajowego Integracja mogą również zostać objęte osoby z grup a), c) i d) celu 

szczegółowego Azyl.  

W projektach obejmujących oba ww. cele krajowe (gdy konkurs dotyczy obu tych celów) należy 

przyporządkować przedstawicieli grup docelowych do odpowiednich celów krajowych. 

 

3. Grupa docelowa dla celu szczegółowego Powroty: 

 

a) obywatele państw trzecich, którzy nie otrzymali jeszcze ostatecznej decyzji odmownej w sprawie 

swojego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, legalny pobyt lub przyznanie ochrony 

międzynarodowej w państwie członkowskim i którzy mogą zdecydować się na dobrowolny powrót;  

 

b) obywatele państw trzecich korzystający z prawa pobytu czasowego, legalnego pobytu lub ochrony 

międzynarodowej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE lub objęci ochroną tymczasową w rozumieniu 

dyrektywy 2001/55/WE w państwie członkowskim, którzy zdecydowali się na dobrowolny powrót;  

 

c) obywatele państw trzecich znajdujący w państwie członkowskim, którzy nie spełniają warunków lub 

przestali spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w tym państwie, w tym 

obywatele państw trzecich, których termin wydalenia został przesunięty zgodnie z art. 9 i art. 14 ust. 1 

dyrektywy 2008/115/WE. 

 


