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Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2008 r.
Nr 115, poz. 728, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) obowiàzki powiatowego centrum pomocy rodzi-
nie, zwanego dalej „centrum pomocy”, zwiàzane
z przygotowaniem indywidualnego programu in-
tegracji, zwanego dalej „programem”;

2) wysokoÊç Êwiadczeƒ pieni´˝nych dla cudzoziem-
ców posiadajàcych status uchodêcy lub ochron´
uzupe∏niajàcà, zwanych dalej „Êwiadczeniami”,
i termin ich wyp∏aty;

3) rodzaje dokumentów i oÊwiadczeƒ potwierdzajà-
cych koniecznoÊç zmiany przez cudzoziemców
miejsca zamieszkania w okresie trwania programu;

4) metody i sposoby monitorowania post´pów cudzo-
ziemców w ich integracji.

§ 2. 1. Cudzoziemcowi udziela si´ pomocy majàcej
na celu wspieranie procesu integracji na podstawie
oceny jego sytuacji ˝yciowej oraz sytuacji jego rodziny.

2. Cudzoziemiec po dokonaniu wyboru przewidy-
wanego miejsca sta∏ego pobytu zg∏asza potrzeb´
otrzymania wsparcia do w∏aÊciwego, ze wzgl´du na
miejsce sta∏ego pobytu, centrum pomocy.

3. Centrum pomocy, przed opracowaniem progra-
mu, informuje cudzoziemca o warunkach udzielania
pomocy.

4. Centrum pomocy ustala wykaz instytucji, któ-
rych udzia∏ jest niezb´dny w procesie realizacji pro-
gramu, oraz zakres ich dzia∏ania.

§ 3. 1. ¸àczna wysokoÊç Êwiadczeƒ na utrzymanie
i pokrycie wydatków zwiàzanych z naukà j´zyka pol-
skiego przys∏ugujàcych cudzoziemcowi wynosi:

1) w okresie pierwszych 6 miesi´cy:

a) dla osoby samotnie gospodarujàcej — do
1 175 z∏ miesi´cznie,

b) w rodzinie 2-osobowej — do 70 % kwoty, o któ-
rej mowa w lit. a, na osob´,

c) w rodzinie 3-osobowej — do 60 % kwoty, o któ-
rej mowa w lit. a, na osob´,

d) w rodzinie liczàcej 4 osoby i wi´cej — do 50 %
kwoty, o której mowa w lit. a, na osob´;

2) w okresie od 7 do 12 miesiàca:

a) dla osoby samotnie gospodarujàcej — do 90 %
kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b) w rodzinie 2-osobowej — do 90 % kwoty, o któ-
rej mowa w pkt 1 lit. b, na osob´,

c) w rodzinie 3-osobowej — do 90 % kwoty, o któ-
rej mowa w pkt 1 lit. c, na osob´,

d) w rodzinie liczàcej 4 osoby i wi´cej — do 90 %
kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. d, na osob´.

2. Âwiadczenie wyp∏aca si´ w terminie do 15 dnia
ka˝dego miesiàca.

§ 4. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 94
ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej, zwanej dalej „ustawà”, cudzoziemiec
sk∏ada w centrum pomocy realizujàcym program
oÊwiadczenie potwierdzajàce te okolicznoÊci oraz
przedk∏ada dokumenty potwierdzajàce zaistnia∏à sy-
tuacj´, którymi mogà byç w szczególnoÊci umowa
o prac´ albo dokument potwierdzajàcy uzyskanie ty-
tu∏u prawnego do lokalu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 4
pkt 3 ustawy, cudzoziemiec i pe∏noletni cz∏onkowie je-
go rodziny sk∏adajà w centrum pomocy realizujàcym
program oÊwiadczenie o gotowoÊci wspólnego za-
mieszkania.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 4
pkt 4 ustawy, cudzoziemiec sk∏ada w centrum pomo-
cy realizujàcym program zaÊwiadczenie lekarza pla-
cówki lecznictwa specjalistycznego o koniecznoÊci le-
czenia wymagajàcego zmiany miejsca zamieszkania. 

§ 5. 1. Post´py cudzoziemca w procesie integracji
w ramach realizowanego przez niego programu sà
monitorowane przez pracownika socjalnego centrum
pomocy, zwanego dalej „realizatorem programu”, co
najmniej raz na 3 miesiàce, liczàc od dnia rozpocz´cia
realizacji programu.

2. Post´py w integracji ocenia si´ w zakresie stop-
nia i efektywnoÊci procesu integracji w nast´pujàcych
obszarach:

1) edukacji j´zykowej, w tym w zakresie stopnia
przyswojenia podstawowego zasobu s∏ownictwa
j´zyka polskiego umo˝liwiajàcego komunikowa-
nie si´;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodêcy
lub ochron´ uzupe∏niajàcà

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216,
poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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2) funkcjonowania zawodowego, w zakresie post´-
pów w poszukiwaniu zatrudnienia i innych form
aktywnoÊci zawodowej umo˝liwiajàcej ekono-
miczne usamodzielnienie si´ cudzoziemca;

3) funkcjonowania spo∏ecznego, zw∏aszcza w zakre-
sie nawiàzania kontaktów ze Êrodowiskiem lokal-
nym oraz stopnia udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym, kul-
turalnym i publicznym.

3. W celu ustalenia post´pów cudzoziemca w pro-
cesie integracji realizator programu stosuje metody
obserwacji, rozmowy bezpoÊredniej z cudzoziemcem
oraz cz∏onkami jego rodziny.

4. Realizator programu mo˝e równie˝ zasi´gaç
opinii innych instytucji i organizacji uczestniczàcych
w procesie integracji.

5. Oceny post´pów w procesie integracji sà doko-
nywane w formie notatek s∏u˝bowych.

6. W przypadku stwierdzenia braków lub niewy-
starczajàcych post´pów w którymkolwiek z obszarów
integracji, o których mowa w ust. 2, strony modyfiku-
jà program tak, aby dostosowaç go do specyficznych
potrzeb cudzoziemca i usunàç problemy wyst´pujàce
w realizacji programu.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 wrzeÊnia
2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodêcom (Dz. U.
Nr 201, poz. 1669), które na podstawie art. 21 ust. 2 usta-
wy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70,
poz. 416) traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.


