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Cudzoziemiec czy uchodźca? 

 Cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów prawa to osoba 
przebywająca na terytorium danego państwa, lecz nie 
posiadająca jego obywatelstwa. W rozumieniu potocznym 
cudzoziemiec to każdy obcokrajowiec. 
 

 Uchodźca – w szerokim rozumieniu to cudzoziemiec 
poszukujący ochrony, poza granicami jego ojczyzny, gdzie 
zagraża mu prześladowanie. Prześladowanie może być 
związane z rasą, narodowością, religią, przynależnością do 
określonej grupy społecznej lub przekonaniami politycznymi 
danego cudzoziemca. 
 



Ile osób jest zmuszonych opuścić 
swój dom? 
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Formy ochrony międzynarodowej 

 Status uchodźcy – uchodźcą jest cudzoziemiec, który 
na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem 
w kraju pochodzenia z powodu: 

 rasy,  

 religii,  

 narodowości,  

 przekonań politycznych  

 lub przynależności do określonej grupy społecznej  

      nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. 



Formy ochrony międzynarodowej 

 Ochrona uzupełniająca – międzynarodowa forma ochrony 
udzielania osobom, którym odmówiono nadania statusu 
uchodźcy, lecz którzy w przypadku powrotu do kraju pochodzenia 
będą realne narażenie na ryzyko doznania poważnej krzywdy 
poprzez: 

 orzeczenie kary śmierci lub egzekucję; 

 tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie; 

 poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub 
zdrowia, wynikające z powszechnego stosowania przemocy 
wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub 
międzynarodowego konfliktu zbrojnego. 



Czy łatwo jest uzyskać status 
uchodźcy? 

 2015 – ok. 12.300 złożonych wniosków o status uchodźcy – 
jedynie 4,5% uzyskało status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 
 

 2016 – ok. 12.300 złożonych wniosków o status uchodźcy – 
jedynie 2% uzyskało status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 
 

 2017 – ok. 5.000 złożonych wniosków o status uchodźcy –  
mniej niż 10%  uzyskało status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą 
 

 2018 – ok. 4.200 złożonych wniosków o status uchodźcy –  
mniej niż 10%  uzyskało status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą 
 
 



Integracja uchodźców w Polsce 

 Osoby, którym nadano status uchodźcy lub 
udzielono ochrony uzupełniającej mają prawo  
do specjalnej formy wsparcia integracyjnego  
w ramach Indywidualnego Programu Integracji (IPI). 
 

 Program integracji trwa maksymalnie 12 miesięcy. 
 

 Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację tego 
zadania są powiatowe centra pomocy rodzinie 
(PCPR). 



Pomoc w ramach IPI 

 Pomoc finansowa na opłacenie kosztów najmu 
mieszkania, życia oraz kursów języka polskiego; 

 Ubezpieczenie zdrowotne; 

 Nauka języka polskiego; 

 Wsparcie socjalne i specjalistyczne (prawne, 
psychologiczne itp.). 

 



Pomoc w ramach IPI 

  Pierwsze 6 miesięcy Od 7 do 12 miesiąca 

dla osoby samotnie 

gospodarującej 
do 1 376 zł miesięcznie do 1 238,40 zł miesięcznie 

w rodzinie  

2-osobowej 

do 963,20 zł miesięcznie na 

osobę 

do 866,88 zł miesięcznie na 

osobę 

w rodzinie  

3-osobowej 

do  825,60 zł miesięcznie na 

osobę 

do 743,04 zł miesięcznie na 

osobę 

w rodzinie liczącej 

4 osoby i więcej 

do 688 zł miesięcznie  

na osobę 

647 zł miesięcznie  

na osobę 



2000-2017 – 5.856 Indywidualnych 
Programów Integracji 
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Obywatele ponad 40 państw  
w IPI na terenie m.st. Warszawa 

 Afganistan 
 Armenia 
 Azerbejdżan,  
 Bangladesz 
 Bhutan 
 Białoruś  
 Chiny 
 DR Kongo  
 Dżibuti 
 Egipt 
 Erytrea  
 Etiopia  
 Indie 
 Iran 

 Irak 
 Jordania  
 Kamerun  
 Kazachstan  
 Kirgistan 
 Kuba 
 Libia  
 Maroko  
 Nepal 
 Nigeria  
 Pakistan  
 Rosja 
 Rwanda  
 Somalia 

 Sri Lanka  
 Sudan 
 Syria 
 Tadżykistan  
 Togo 
 Turcja  
 Turkmenistan  
 Uganda 
 Ukraina  
 Uzbekistan  
 Wietnam 
 Zimbabwe   



Wsparcie mieszkaniowe 

 Cudzoziemcy, którym nadano status uchodźcy 
lub udzielono ochrony międzynarodowej mają 
takie same prawa do ubiegania się o mieszkania 
z zasobów lokalowych dzielnicy jak obywatele 
Polski. 
 

 Dodatkową formą wsparcia jest tzw. konkurs 
mieszkaniowy WCPR. 
 2002-2018 - 80 lokali, 233 cudzoziemców 



Wsparcie mieszkaniowe 

 WCPR dysponuje obecnie 3 mieszkaniami chronionymi. 
 

 Maksymalny okres pobytu to 12 miesięcy (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia 
ww. okresu o 3 lub 6 miesięcy). 
 

 2011-2018 - 13 rodzin oraz 6 osób samotnie 
gospodarujących – w sumie 51 cudzoziemców,  
w tym 29 dzieci. 
 
 



Działania dodatkowe 

Projekty współfinansowane ze środków UE wspierające i poszerzające 
ofertę integracyjną 

 

 Integracja dla samodzielności: wsparcie 546 cudzoziemców 
latach 2008-2015 

 Witamy w Warszawie: wsparcie ponad 200 cudzoziemców 
w ciągu 24 miesięcy (2016-2017) 

 Wsparcie-Aktywizacja-Włączenie: Planowane działania na lata  
2017-2018 

 

 Oferta kierowana jest do osób zamieszkujących w Warszawie  
i posiadających jedną z form ochrony międzynarodowej. 
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