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Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest zapewnienie spójności społecznej  

poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa 

 

Warszawa, 27 października 2015 r. 

13/10/ACh/15 

 

 

Szanowny Pan 

Grzegorz KARPIŃSKI 

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa 

Nr fax.: 22 60 142 82 

dot. pisma: 
DP-I-0231-45/2015/KB 

 

 

 Szanowny Panie Ministrze, 

 

 W imieniu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (dalej: Stowarzyszenie), dziękując za zaproszenie nas 
– pismem z dnia 19 października 2015 r. – do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej (dalej: projekt rozporządzenia), uprzejmie przekazuję uwagi Stowarzyszenia wobec 
projektowanego aktu prawnego. 

 Pragnę zaznaczyć, że przygotowane przez zespół Stowarzyszenia uwagi dotyczą jedynie tych spośród 
proponowanych rozwiązań, do których odnosimy się krytycznie.  

 

 

------------  

Zgodnie z § 1 pkt 5 projektu rozporządzenia w akcie tym zostanie określona kwota świadczenia 
pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: 
świadczenia pieniężnego). W wykonaniu powyższego przepisu § 6 projektu rozporządzenia określa, iż kwota 
świadczenia pieniężnego, wypłacanego cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej wynosić będzie: 

 25 zł dziennie / w przypadku osoby samotnej, 

 20 zł dziennie na każdą osobę w rodzinie / w sytuacji, gdy wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej dotyczyć będzie 2 osób, 

 15 zł dziennie na każdą osobę w rodzinie / w sytuacji, gdy wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej dotyczyć będzie 3 osób, 

 12,50 zł dziennie na każdą osobę w rodzinie / w sytuacji, gdy wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej dotyczyć będzie 4 i więcej osób. 

 

Stowarzyszenie pragnie podkreślić, że przyjęcie takiej regulacji oznaczałoby podtrzymanie sytuacji,  
w której wysokość świadczenia pieniężnego pozostaje na niezmienionym poziomie od ponad 10 lat,  
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tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 
2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się  
o nadanie statusu uchodźcy1. 

Szczególnego zaznaczenia wymaga w tym kontekście, że w okresie ostatnich lat znacząco spadła siła 
nabywcza pieniądza. I tak, wskaźnik inflacji2 w poszczególnych latach (w stosunku do roku poprzedniego) 
wynosił: 

 2006 r. – 1,0%, 

 2007 r. – 2,5%, 

 2008 r. – 4,2%, 

 2009 r. – 3,5%, 

 2010 r. – 2,6%, 

 2011 r. – 4,3%, 

 2012 r. – 3,7%, 

 2013 r. – 0,9%, 

 2014 r. – 0,0% 

 

Oznacza to, że za nominalnie tę samą kwotę świadczenia pieniężnego cudzoziemiec korzystający  
z pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców będzie mógł nabyć o wiele mniejszą ilość dóbr niż miało 
to miejsce w 2005 r., kiedy po raz ostatni modyfikowano wysokość pomocy. Uwzględnienie wskaźników 
inflacji w latach 2005-2015 pozwala na stwierdzenie, że wypłacana dziś kwota 25 zł miesięcznie odpowiada 
zaledwie 19,84 zł w roku 2005, co w relacji miesięcznej (30 dni) przekłada się na stosunek: 742,50 zł 
względem 595,34 zł.  

Innymi słowy, aby co najmniej utrzymać siłę nabywczą kwoty świadczenia pieniężnego określoną  
po raz ostatni w 2005 r., należałoby – uwzględniając przedstawione powyżej wskaźniki inflacji – ustalić jej 
wysokość na następującym poziomie: 

 31,25 zł dziennie / w przypadku osoby samotnej, 

 25 zł dziennie na każdą osobę w rodzinie / w sytuacji, gdy wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej dotyczyć będzie 2 osób, 

 18,75 zł dziennie na każdą osobę w rodzinie / w sytuacji, gdy wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej dotyczyć będzie 3 osób, 

 15,63 zł dziennie na każdą osobę w rodzinie / w sytuacji, gdy wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej dotyczyć będzie 4 i więcej osób. 

 

Stowarzyszenie zdaje sobie sprawę, że tego rodzaju modyfikacja musiałaby oznaczać zwiększenie 
wydatków budżetu państwa przeznaczonych na pomoc socjalną dla osób ubiegających się o udzielenie 
ochrony międzynarodowej. Pragniemy jednakże podkreślić, iż – w naszej ocenie – byłoby to wyrazem 
lojalności Państwa Polskiego wobec wnioskodawców. Jeżeli bowiem Urząd do Spraw Cudzoziemców, 
poszukując podmiotów, które chciałyby prowadzić otwarte ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się  
o udzielenie ochrony międzynarodowej musi – z przyczyn obiektywnych – uwzględniać wskaźnik inflacji 
(potencjalni zainteresowani przedstawiają swoją ofertę z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego,  
na który oczywisty wpływ na wskaźnik inflacji), to powinien w równym stopniu uwzględniać tę okoliczność 

                                                 
1
 Dz. U. Nr 157, poz. 1322. 

2
 Za: Główny Urząd Statystyczny - http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-

towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-
2014/ 
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przy udzielaniu świadczenia alternatywnego do zakwaterowania w ośrodku, jakim jest właśnie świadczenie 
pieniężne.  

Pragniemy podkreślić, że w korzystaniu z możliwości zakwaterowania poza ośrodkiem upatrywać 
należy bardzo dużego potencjału integracyjnego. W naszej ocenie cudzoziemcy, mieszkający wśród 
społeczeństwa polskiego, stykający się każdego dnia w codziennych sytuacjach z innymi mieszkańcami 
naszego kraju mają większą szansę na szybszą integrację w Polsce. Jest to szczególnie istotne jeśli weźmie się 
pod uwagę, że do dziś nie wprowadzono do polskiego porządku prawnego (w tym – do przepisów o pomocy 
socjalnej dla ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej), tzw. programu preintegracji.  
Nie ulega natomiast wątpliwości, że warunkiem skorzystania przez cudzoziemców ze świadczenia 
pieniężnego jest prawne zagwarantowanie odpowiedniej jego wysokości, tj. poziomu takiego, który daje 
rzeczywiste szanse na samodzielne pokrycie kosztów utrzymania w Polsce.  Tymczasem z monitoringu 
warunków mieszkaniowych uchodźców w Polsce przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej w 2014 roku, wynika, że m.in. w związku z bardzo niską sumą świadczenia pieniężnego, cudzoziemcy 
ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy korzystający z możliwości zakwaterowania poza ośrodkiem  
dla uchodźców, bardzo często żyją w warunkach substandardowych, wynajmując najtańsze 
mieszkania/pokoje – przeludnione, niedoposażone, zimne, zagrzybione – które nie zaspokajają ich potrzeb 
mieszkaniowych, co bardzo negatywnie odbija się na ich codziennym funkcjonowaniu, w tym na możliwości 
zapewnienia właściwych warunków rozwoju dla dzieci3. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Aleksandra CHRZANOWSKA 

Członkini Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej 

 

(podpis na oryginale) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Zob. A. Chrzanowska, I. Czerniejewska, „Mieszkamy tutaj, bo nie mamy innego wyjścia…” Raport z monitoringu 

warunków mieszkaniowych uchodźców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, seria Analizty Raport Ekspertyzy, 
Warszawa 2015, http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-215-monitoring-warunkow-miekszaniowych-uchodzcow.pdf 
(dostęp: 27.10.2015). 


