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Wsparcie w ramach programów 

integracji 
• Z pomocy w ramach programów integracji mogą 

korzystać cudzoziemcy, którzy uzyskali:  

• status uchodźcy,  

• ochronę uzupełniającą,  

• zezwolenie na pobyt czasowy udzielone  
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o 
cudzoziemcach. 



Wsparcie w ramach programów 

integracji 
 

• 2004-2015 – 4.957 Indywidualnych 
Programów Integracji (IPI) 

▫ 2.979 IPI– 60% na Mazowszu 

▫ ponad 33% IPI realizowanych w Warszawie 

• 2015 – 12.325 złożonych wniosków o status 
uchodźcy – jedynie 4,5% (557 osób) uzyskało 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

 



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 



Pomoc w ramach IPI 

• Pomoc integracyjna udzielana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy tj. 
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. 

 

• 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. 



Świadczenia pieniężne 

• Świadczenia w pierwszym półroczu 
• do 1.335 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 
• do 934,50 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 2-osobowej 
• do 801 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 3-osobowej 
• do 667,50 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 4 –osobowej i 

większej 
 

• Świadczenia w drugim półroczu 
• do 1.201,50 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 
• do 841,05 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 2-osobowej 
• do 720,90 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 3-osobowej 
• do 606 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 4 –osobowej i większej 

 
• Świadczenie pieniężne nie może być niższe niż 606 zł miesięcznie 

na osobę. 



Bariery w procesie integracji 

• Problemy mieszkaniowe uchodźców: 
▫ Brak środków na wynajem mieszkania po opuszczeniu ośrodka dla 

cudzoziemców 
▫ Brak faktycznej możliwości skutecznego wsparcia w poszukiwaniu 

mieszkania przez PCPR (mieszkania na ogół w zasobach gminy a nie 
powiatu) 

▫ Brak wolnych mieszkań socjalnych i chronionych 
 długie kolejki, 
 dodatkowe uregulowania prawa miejscowego wykluczające możliwość 

ubiegania się przez uchodźców o mieszkanie z zasobów komunalnych 
gminy 

▫ Wysokie koszty wynajmu, wyższe niż w przypadku obywateli polskich 
▫ Niechęć i obawa właścicieli mieszkań przed wynajmem lokali uchodźcom 
▫ Odmowa podpisania umowy najmu 

 Brak zameldowania 
 Brak możliwości wyrobienia numeru PESEL 
 Brak możliwości wystąpienia o dodatek mieszkaniowy 

 
 



Bariery w procesie integracji 

• Problemy w uzyskaniu legalnej pracy: 
▫ Brak wiedzy cudzoziemców na temat swoich praw jako 

pracowników 

▫ Brak znajomości języka polskiego 

▫ Brak dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje 

▫ Brak wiedzy pracodawców o możliwości legalnego 
zatrudnienia uchodźców 

▫ Niechęć do zawierania umów z pracownikami-uchodźcami 

• Zatrudnienie na wtórnym (drugorzędnym) rynku pracy 
▫ Niskie wynagrodzenie 

▫ Złe warunki pracy 

▫ Niestabilność zatrudnienia itp. 



Bariery w procesie integracji 

• Problemy edukacyjne uchodźców: 
▫ brak dokumentów potwierdzających poziom edukacji w kraju 

pochodzenia; 
▫ różnice programowe w systemach edukacyjnych poszczególnych krajów; 
▫ bariera językowa uniemożliwiająca skuteczną naukę; 
▫ niewydolny system edukacji językowej dla uczniów uchodźczych; 
▫ brak nauki języka polskiego jako języka obcego; 
▫ zbyt krótki czas i zbyt mały zakres dodatkowych lekcji języka polskiego; 
▫ realizowanie założeń programowych niedostosowanych do możliwości 

uczniów uchodźczych; 
• Niewydolny system klasyfikacyjny w szkołach 

▫ umieszczanie uchodźców w klasach odpowiednio z ich wiekiem,  lecz bez 
uwzględnienia zasobu wiedzy i poziomu znajomości języka polskiego; 

▫ brak przygotowanej kadry nauczycielskiej do pracy z uczniami 
odmiennymi kulturowo (brak asystentów międzykulturowych mimo 
możliwości ich zatrudniania). 



Postulowane zmiany w systemie 

integracji 

• Wydłużenie programów integracji; 

• Włączenie innych grup cudzoziemców mogących 
korzystać z programu integracji; 

• Zwiększenie kompetencji pracowników 
współpracujących z cudzoziemcami; 

• Stworzenie „realnej” oferty wsparcia 
mieszkaniowego dla cudzoziemców; 

• Zmiany przepisów i procedur ułatwiające integrację  
i funkcjonowanie w nowym środowisku; 
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