
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej. 

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią 

inaczej, przysługuje: 

 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i 

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o 

której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. 

poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej,  

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego 

ubrania oraz zasiłku celowego;  

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i 

członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo 

stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Rozdział 5 

Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą 

Art. 91. 1. Cudzoziemcowi, który:  

1) uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub  

2) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt 

czasowy udzielonego 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 – zwanemu dalej w niniejszym 

rozdziale „cudzoziemcem”, udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego 

integracji, zwanej dalej „pomocą dla cudzoziemca”.  

2. Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

cudzoziemca.  

3. Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za 

pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania 

przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej 

lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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. 



4. Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli 

uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub uzyskali 

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.  

5. Wniosek powinien zawierać:  

1) pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;  

2) pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie 

innego województwa;  

3) pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji. 

6. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, do 

wniosku należy dołączyć kopie:  

1) decyzji o nadaniu statusu uchodźcy;  

2) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;  

3) karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.  

7. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę 

uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie:  

1) decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony 

uzupełniającej;  

2) karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.  

7a. W przypadku cudzoziemca, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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, do 

wniosku należy dołączyć kopie: 

 1) decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym 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;  

2) karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 

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.  

8. Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które 

mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.  

9. Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym 

cudzoziemiec złożył wniosek.  

10. Pomoc dla cudzoziemca, który przebywał w ośrodku dla cudzoziemców w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918), przysługuje, począwszy od 

miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec opuścił ośrodek 

11. (uchylony) 

12. Pomocą dla cudzoziemca obejmuje się małoletnie dziecko na czas realizowania 

indywidualnego programu integracji przez jego przedstawiciela ustawowego. Art. 91a.  

1. Pomoc małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bez przedstawiciela ustawowego, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zapewnia starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu 

małoletniego. 



2. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, zawiadamia właściwy sąd opiekuńczy o udzielaniu pomocy małoletniemu 

cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


