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Zadania własne powiatu 

 Art. 19. Do zadań własnych powiatu należy: 

 

8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w 

art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w 

integracji ze środowiskiem; 

 



Pomoc cudzoziemcom jako 

zadanie PCPR 

 

 Do zadań z zakresu administracji rządowej 
realizowanych przez powiat należy pomoc 
cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą 
lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 
związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 
ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12.12.2013 r. 
o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego 
programu integracji oraz opłacanie za te osoby 
składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w 
przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowych ze środków publicznych; 

 



Kto może liczyć na pomoc 
 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; 

 

 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; 

 



Decyzje ws. ochrony 

międzynarodowej 
 2015 – 12.325 złożonych wniosków o status uchodźcy  

– jedynie 4,5% uzyskało status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

 

 2016 – 12.319 złożonych wniosków o status uchodźcy  
– jedynie 2,1% uzyskało status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

 

 2017 – 5.078 złożonych wniosków o status uchodźcy  
– jedynie 9,6%  uzyskało status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

 

 2018 – ok. 4.400 złożonych wniosków o status uchodźcy  
– jedynie ok. 10%  uzyskało status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą 

 

 

 

 



IPI w Polsce 

2000-2017 – 5.856 programów integracyjnych 
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Pomoc w ramach IPI 

 Program integracji ma na celu udzielenie cudzoziemcowi 

wsparcia w początkowym okresie życia w Polsce, wskazanie 

możliwości służących poprawie jego sytuacji, aktywizowanie 

do działań, które w konsekwencji przyczynią się do jego 

samodzielności ekonomicznej i pełnej integracji społecznej 

 

 W ramach IPI cudzoziemcy mogą uzyskać: 

 Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów najmu 

mieszkania, utrzymanie i pokrycie kosztów nauki języka 

polskiego 

 Ubezpieczenie zdrowotne 

 Wsparcie socjalne i specjalistyczne (np. pomoc 

psychologiczną, prawną itp.) 

 



Wniosek o pomoc w ramach 

IPI 

 Wniosek o objęcie pomocą integracyjną 
cudzoziemcy składają do Centrum Pomocy Rodzinie 
w terminie do 60 dni od dnia otrzymania decyzji o 
nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony 
uzupełniającej na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 Złożenie wniosku po tym terminie skutkuje 
odmową objęcia pomocą integracyjną. 

 Powyższy termin jest terminem zawitym – 
charakteryzuje się dużym rygorem prawnym,  
niedotrzymanie go skutkuje definitywnym i 
bezwzględnym wygaśnięciem przysługującego 
prawa a przywrócenie terminu zawitego możliwe 
jest jedynie w wyjątkowych okolicznościach. 

 



Pomoc w ramach IPI 
 Pomoc integracyjna udzielana jest na okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy. Okres pomocy liczony jest od 

daty złożenia wniosku o pomoc wraz z wymaganymi 

dokumentami (decyzją o nadaniu statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej, kartą pobytu, a także 

dokumentem podróży w przypadku osób 

posiadających status uchodźcy). Dokumenty można 

dostarczyć w terminie późniejszym, niezwłocznie 

jednak po ich otrzymaniu. 

 



Pomoc w ramach IPI 

 Dodatkowym warunkiem przyznania pomocy jest 

opuszczenie Ośrodka dla Cudzoziemców i wskazanie 

nowego miejsca pobytu. 

 

 Przyznanie pomocy jest poprzedzone wywiadem 

środowiskowym (w miejscu zamieszkania), w celu 

rozpoznania przez pracownika socjalnego sytuacji 

rodzinnej, zdrowotnej, materialnej i zawodowej, 

znajomości języka polskiego wnioskodawcy i członków 

jego rodziny oraz po uzgodnieniu programu 

integracyjnego. 
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Świadczenia pieniężne 
Świadczenia w pierwszym półroczu 

 do 1.376 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 

 do 963,20 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 2-osobowej 

 do 825,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 3-osobowej 

 do 688 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 4 –osobowej i 
większej 

 

Świadczenia w drugim półroczu 

 do 1.238,40 zł miesięcznie dla osoby samotnie 
gospodarującej 

 do 866,88 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 2-osobowej 

 do 743,04 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 3-osobowej 

 647 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 4 –osobowej i 
większej 

 

 Świadczenie pieniężne nie może być niższe niż 647zł 
miesięcznie na osobę. 

 

 



Dodatkowe działania WCPR 
Projekty współfinansowane ze środków UE wspierające i 

poszerzające ofertę integracyjną 

 

 Integracja dla samodzielności: wsparcie 546 cudzoziemców 
latach 2008-2015 

 

 Witamy w Warszawie: Planowana liczba 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. 

 

 



Dziękuję 


