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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 

POMOC CUDZOZIEMCOM, O STATUSIE UCHODZCY 

  

Wymagane 

dokumenty: 

1. Wniosek o udzielenie pomocy, złożony w terminie do 14 dni od 

dnia uzyskania statusu uchodźcy (wzór wniosku stanowi załącznik 

do procedury). 

2. Decyzja Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców lub 

kserokopia decyzji Rady do Spraw Uchodźców o nadaniu statusu 

uchodźcy (oryginał do wglądu). 

3. Dokument podróży wydany przez Prezesa Urzędu do Spraw 

Repatriacji i Cudzoziemców (oryginał do wglądu). 

4. Karta pobytu wydana w związku z nadaniem statusu uchodźcy na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (oryginał do wglądu). 

5. W razie konieczności inne dokumenty, którymi dysponuje 

uchodźca, mogące pomóc w opracowaniu programu integracji. 

 

  

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.  

ul. Próchnika 34. Tel. 44 733 – 90 – 03 

 

  

Opłaty: Brak opłat. 

  

Termin i sposób 

załatwienia: 

Udzielenie pomocy w ramach indywidualnego programu integracji, 

obejmuje w szczególności: 

 

 świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków 

związanych z nauką języka polskiego, 

 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej  

w przepisach ustawy o powszechnym ubezpieczeniu  

w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

 specjalistyczne poradnictwo. 

 

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.  

 

  

Podstawa 

prawna: 

 

Art. 19 pkt. 8, art. 91, art. 92, art. 93, art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 

12.03.2004r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.). 

 

  



Uwagi: Pomocy udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. 

Pomoc udzielana w ramach indywidualnego programu zobowiązuje 

uchodźcę w szczególności do: 

 

 zameldowania się w miejscu zamieszkania, 

 zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie 

ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy, 

 obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego  

w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba, 

 współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu  

w ustalonych terminach nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu, 

 innych uzgodnionych z realizatorem programu działań 

wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej, 

 przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie. 

 

 

 


