
ZARZĄDZENIE Nr 
11/2015 

Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z 

dnia 24.02.2015 r. 
 

w sprawie zasad funkcjonowania mieszkań chronionych dla cudzoziemców, prowadzonych 

przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 
 

 

Na podstawie art. 53 ust. 3, art. 93 ust. ł pkt lit c ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r. Nr 163), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 

marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z dnia 22 marca 2012 r., poz. 305), § 3 ust.2 

pkt. 20 i 21 statutu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie nadanego uchwałą Nr XX/676/2007 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r. (Dz.U. Maz. Nr 261, poz. 8512 z późn. 

zm.), zarządzam co następuje: 
 

 

 

§ i  

Wprowadza się zasady funkcjonowania mieszkań chronionych dla cudzoziemców w brzmieniu 

załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

 

§ 2  
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikowi Działu Integracji Społecznej i 
Interwencji Kryzysowej. 

 

 

§ 3  

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

§ 4  
Traci moc Zarządzenie Nr 47/2011 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28 
września 2011 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia zasad funkcjonowania mieszkania chronionego 
dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą prowadzonego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. 

 
  



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia  Nr 

11/2015 Dyrektora 

WCPR  

 

 ZASADY FUNKCJONOWANIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH   

DLA CUDZOZIEMCÓW 

PROWADZONYCH  PRZEZ WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE  

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi i zapewnia miejsca w mieszkaniach chronionych 

cudzoziemcom, o których mowa w art. 19 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, do 

prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. 

3. Pomoc w formie mieszkania chronionego powinna w szczególności: 

1) zapewniać odpowiednie warunki bytowe, umożliwiające prowadzenie samodzielnego gospodarstwa 

domowego, 

2) pomagać w integracji ze środowiskiem lokalnym z uwzględnieniem ewentualnych różnic 

kulturowych, 

3) stwarzać możliwości w zakresie: pozyskania samodzielnego, docelowego mieszkania, podnoszenia 

kompetencji dotyczących znajomości języka polskiego, zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji 

zawodowych, poszukiwania zatrudnienia, 

4) stwarzać możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, 

rodzinnych - przy odpowiednim wsparciu specjalistów,  

5) umożliwiać rozwijanie i utrwalanie poczucie odpowiedzialności za własne życie,  

6) umożliwiać nabycie umiejętności realnego postrzegania rzeczywistości i warunków życia 

w  Polsce.  

     

 

Funkcjonowanie mieszkań chronionych 
 

§ 2 

1. Nad  właściwym użytkowaniem lokali, w których prowadzone są mieszkania chronione nadzór 

sprawuje kierownik Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej WCPR, współdziałając 

w tym zakresie z pracownikami socjalnymi, realizującymi zadania integracji cudzoziemców.    

2. Do obowiązków pracowników socjalnych, o których mowa w punkcie 1  należy w szczególności:  

1) nadzór nad organizacją pobytu cudzoziemców w mieszkaniu chronionym,  

2) współpraca i wspieranie cudzoziemców przebywających w mieszkaniach  

 w rozwiązywaniu bieżących problemów,  

3) współpraca z cudzoziemcami w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej,  zawodowej,  

 językowej, 

4) współpraca z przedstawicielami instytucji i organizacji w jak najszybszym zyskaniu   

 samodzielności życiowej przez Mieszkańca, 

5) mediacja w sytuacjach konfliktowych między Mieszkańcami, 

6) ustalanie bieżącej sytuacji osób ubiegających się o pobyt w mieszkaniu chronionym  

w drodze wywiadów środowiskowych 

7) opiniowanie wniosków cudzoziemców o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym, 

8) dokonywanie pisemnych uzgodnień z osobą ubiegającą się o skierowanie  do korzystania  

 ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, 

9) dokonywanie co najmniej raz na 3 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej  ze  

 wsparcia w mieszkaniu chronionym, 

10) zgłaszanie za pośrednictwem kierownika Działu Integracji Społecznej i Interwencji  

Kryzysowej dyrektorowi Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wszelkich 

nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania mieszkań chronionych. 



 

§ 3 

1. Pobyt w mieszkaniach chronionych winien być wykorzystany przez cudzoziemców na 

aktywne działania na rzecz swojej integracji i ustabilizowania sytuacji życiowej, w tym do: 

1) integracji społecznej poprzez rozwijania umiejętności wchodzenia w wielopłaszczyznowe 

relacje społeczne, 

2) poszukiwania docelowego mieszkania, 

3) nauki języka polskiego zarówno przez dzieci jak i dorosłych, 

4) kontynuowania nauki przez dzieci objęte obowiązkiem nauczania, 

5) uzyskania lub rozwijania przygotowania zawodowego, 

6) podjęcia pracy zawodowej, 

7) wywiązywanie się ze zobowiązań zawartych w indywidualnym programie integracji, 

8) innych działań, wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej. 

 

 

Warunki udzielania wsparcia w formie pobytu w mieszkaniach chronionych 
 

§ 4 

1. Pobyt w mieszkaniach chronionych może być przyznany cudzoziemcom, którzy:  

1)  otrzymali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę  uzupełniającą lub 

przybywają 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 

2)  przebywają na ternie m. st. Warszawy i zamierzają osiedlić się na jego terenie, 

3) mają trudności w integracji, 

4) wyrazili wolę realizacji indywidualnego programu integracji w rozumieniu ustawy o  

 pomocy społecznej lub są w trakcie realizacji tego program we współpracy  

 z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, 

5) znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie mieszkaniowej, co w drodze  

wywiadu środowiskowego i bieżącego monitorowania sytuacji cudzoziemca potwierdza 

pracownik socjalny Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, 

6) wykazują zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów życiowych. 

 

 

Zasady rekrutacji cudzoziemców do mieszkań chronionych 
 

§ 5 

1. Nabór wniosków o pobyt w mieszkaniu chronionym jest ogłaszany na stronie internetowej WCPR oraz 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum  przy ul. Lipińskiej 2. 

2. Wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym należy złożyć w Warszawskim  Centrum 

Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad.  

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć: 

1) Oświadczenie nr 1 o zapoznaniu się z Zasadami funkcjonowania mieszkań chronionych 

prowadzonych  przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie  i warunkami  ich przyznawania   

wg Załącznika nr 2 do niniejszych Zasad  

2) Oświadczenie nr 2  o wyrażeniu zgody na przekazywanie bezpośrednio przez Warszawskie 

Centrum Pomocy Rodzinie środków finansowych na poczet kosztów utrzymania mieszkania 

chronionego, ze świadczeń pieniężnych przyznanych cudzoziemcowi (i jego rodzinie)  w ramach 

realizacji indywidualnego programu integracji wg Załącznika nr 3 do niniejszych Zasad  

4. W terminie 7 dni od złożenia wniosku wraz z załącznikami o których mowa w ust. 3, pracownik 

socjalny WCPR realizujący zadania integracji cudzoziemców ustala bieżącą sytuację osoby ubiegającej 

się o pobyt w mieszkaniu chronionych w drodze wywiadu środowiskowego w miejscu jego 

zamieszkania/pobytu.  

5. Do wywiadu dołączana jest opinia pracownika zawierająca ocenę realizacji przez cudzoziemca 

indywidualnego programu integracji (jeżeli program jest już realizowany) i zasadność udzielenia lub 

odmowy tej formy pomocy.   

 



 

Zasady pobytu w mieszkaniach chronionych 
 

§ 6 

1. Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym jest przyznawana w drodze decyzji 

administracyjnej. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 wydawana jest po dokonaniu pisemnych uzgodnień pomiędzy 

pracownikiem socjalnym a osobą wskazaną do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, 

stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszych  Zasad. 

3. Warunkiem zamieszkania w mieszkaniu chronionym jest podpisanie: 

1) Programu wspierania – stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych Zasad i realizowanie jego 

zapisów 

2) Regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym – stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszych Zasad 

i jego przestrzeganie, 

3) Protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania chronionego. 

4. W przypadku braku zakwalifikowania osób jako kandydatów do zamieszkania w mieszkaniu 

chronionym wydaje się decyzję odmowną.  

 

 

§ 7 

1. Przyznanie prawa pobytu w mieszkaniu chronionym następuje na czas określony.  

2. Okres pobytu cudzoziemca w mieszkaniu chronionym nie może  przekraczać 12 miesięcy, przy 

czym  okres ten powinien pokrywać się będzie w czasie z okresem realizacji indywidualnego 

programu integracji w rozumieniu ustawy  o pomocy społecznej,  

3. Pobyt może zostać przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:  

1) długotrwała lub ciężka choroba oraz inna niezależna od Mieszkańca sytuacja życiowa 

uniemożliwiająca zapewnienie sobie przez cudzoziemców warunków mieszkaniowych okres -  

jednak nie dłużej niż na 3 miesiące, 

2)  umieszczenie na liście osób oczekujących do pomocy mieszkaniowej z zasobów lokalowych m. 

st. Warszawy – jednak nie dłużej niż 6 miesięcy. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pobyt w mieszkaniu chronionym nie 

musi się pokrywać w czasie z okresem realizacji indywidualnego programu integracji. 

5. W przypadku zamiaru przedłużenia pobytu w mieszkaniu chronionym osoba winna 

złożyć  w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie prośbę o możliwość dalszego zamieszkiwania 

w mieszkaniu przed dokonaniem kolejnego naboru wniosków o  pobyt w danym mieszkaniu 

chronionym. Przedłużenie pobytu jest możliwe po otrzymaniu pozytywnej opinii od pracownika 

socjalnego  oraz akceptacji dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.  

6. Po upływie terminu na jaki został przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym cudzoziemiec wraz ze 

wszystkimi osobami objętymi decyzją ma obowiązek opuścić mieszkanie chronione. 

 

 

Odpłatność 

 

§ 8 

1. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny do wysokości kosztów ich utrzymania.  

2. Koszty utrzymania mieszkań chronionych ponoszą cudzoziemcy, którym przyznano pobyt 

w mieszkaniu chronionym - ze środków finansowych przyznanych w ramach indywidualnych 

programów integracji. 

3. Warunkiem przedłużenia pobytu w mieszkaniu chronionym w przypadkach o których mowa w § 7 ust. 3 

jest pokrywanie przez cudzoziemca we własnym zakresie kosztów utrzymania mieszkania - jeżeli nie 

jest to możliwe ze świadczeń przyznanych mu w ramach indywidualnego programu integracji - i 

przedkładanie w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie dokumentów potwierdzających 

dokonywanie należnych opłat. 

 

 

Utrata prawa do pobytu w mieszkaniu chronionym 

 



§ 9 

1. Cudzoziemiec traci prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym min. z powodu: 

1) upływu okresu pobytu jaki został określony w decyzji administracyjnej, 

2) jeżeli korzysta z mieszkania chronionego w sposób niezgodny z przeznaczeniem,                       a w 

szczególności nie przestrzega „Regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym”, o którym mowa  w 

§ 6 ust. 3 pkt 2 niniejszych Zasad. 

3) jeżeli nie realizuje zobowiązań indywidualnego programu integracji w rozumieniu ustawy 

o pomocy społecznej oraz programu wsparcia, o którym mowa w §6 ust. 3 pkt 1niniejszych Zasad, 

4) jeżeli nastąpi zmiana sytuacji osobistej lub materialnej pozwalającej na zmianę miejsca 

zamieszkania, 

5) nie wywiązywania się przez cudzoziemca ze zobowiązań, o których mowa w § 8 ust. 3. 

2. Utrata prawa do pobytu w mieszkaniu chronionym w przypadkach o których mowa w ust. 1 wymaga 

wydania decyzji administracyjnej. 

3. W przypadku utraty prawa do pobytu w mieszkaniu chronionym cudzoziemiec jest zobowiązany do 

opuszczenia mieszkania. 

 

§ 10 

1. W przypadku utraty prawa do zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym, cudzoziemiec obowiązany 

jest do: 

1) zdania kluczy oraz rozliczenia się ze wszystkich sprzętów i wyposażenia, stanowiących mienie 

mieszkania chronionego (protokół zdawczo-odbiorczy), 

2) uporządkowania mieszkania oraz pozostawienia go w odpowiednim stanie technicznym,  

3) uregulowania należnych opłat z tytułu pobytu i użytkowania mieszkania.  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie przepisy  o pomocy 

społecznej i aktów wykonawczych do tej ustawy.  

2. Cudzoziemcom zamieszkałym w  mieszkaniu chronionym nie przysługuje ochrona wynikająca z 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). 

3. Wszelkie zmiany do niniejszych Zasad wprowadza się zarządzeniem zmieniającym Dyrektora WCPR, 

o czym powiadamia się wszystkich Mieszkańców mieszkań chronionych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



Załącznik Nr 1  

do Zasad Funkcjonowania mieszkań chronionych 

dla cudzoziemców prowadzonych przez WCPR 

 

Wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym 

 

1. Imię i nazwisko cudzoziemca….................................................................................................................... 

2. Data urodzenia .............................................................................................................................................. 

3. Status prawny dotyczący pobytu w Polsce.................................................................................................... 

5. Okres pobytu w Polsce................................................................................................................................... 

6. Okres realizacji indywidualnego programu integracji .................................................................................. 

7. Aktualne miejsce zamieszkania .................................................................................................................... 

8. Numer telefonu/e-mail …………………………………………………………………………………… 

9. Wysokość miesięcznego dochodu (z jakiego tytułu)..................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

10. Uzasadnienie wniosku (opis obecnej sytuacji życiowej z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, 

mieszkaniowa, zdrowotna, finansowej) 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

Załączniki: 

 

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami funkcjonowania mieszkań chronionych prowadzonych  przez Warszawskie 

Centrum Pomocy Rodzinie i warunkami ich przyznawania    

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie bezpośrednio przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie środków 

finansowych na poczet kosztów utrzymania mieszkania chronionego, ze świadczeń pieniężnych przyznanych 

cudzoziemcowi ( i jego rodzinie)  w ramach realizacji indywidualnego programu integracji. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla 

potrzeb instytucji pomocy społecznej. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz 

o prawie do ich poprawiania. 

 

        ……………………………………………. 

Data i podpis wnioskującego cudzoziemca 
  



Załącznik Nr 2  

do Zasad funkcjonowania mieszkań chronionych   

dla cudzoziemców prowadzonych przez WCPR 

 

 

 

 
Warszawa, dnia ……………………….. r. 

 

 

………………………………………………….. 

             Imię i nazwisko cudzoziemca 

 

………………………………………………….. 

                      adres zamieszkania 

 

………………………………………………….. 

nr telefonu 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE Nr 1 

 

 
Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………. ………………… 

                                                            (imię i nazwisko mieszkańca mieszkania chronionego) 

 

oświadczam, że zapoznałem(am) się z Zasadami funkcjonowania mieszkań chronionych dla 

cudzoziemców prowadzonych przez  Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.    

 

 

…..…………………………………………… 

(Czytelny podpis osoby cudzoziemca) 

 

 

 

 
  



Załącznik Nr 3 

do Zasad funkcjonowania mieszkań chronionych   

dla cudzoziemców prowadzonych przez WCPR 

 

 

 

Warszawa, dnia ……………………….. r. 

 

 

………………………………………………….. 

             Imię i nazwisko cudzoziemca 

 

………………………………………………….. 

                      adres zamieszkania 

 

………………………………………………….. 

nr telefonu 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE Nr 2 

 
Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………….………………………….. 

                                                            (imię i nazwisko mieszkańca mieszkania chronionego) 

 

oświadczam, iż w przypadku przyznania mi pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wyrażam 

zgodę na przekazywanie bezpośrednio przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie środków 

finansowych na poczet kosztów utrzymania mieszkania chronionego, ze świadczeń pieniężnych 

przyznanym mi (oraz mojej rodzinie) w ramach realizacji indywidualnego programu integracji.  

 

…..…………………………………………… 

(Czytelny podpis osoby cudzoziemca) 

 

 

         
  



Załącznik Nr 4  

do Zasad funkcjonowania mieszkań chronionych   

dla cudzoziemców prowadzonych przez WCPR 

 

 

………………………………….. 

pieczęć WCPR 

 

 

Uzgodnienia dotyczące wsparcia w mieszkaniu chronionym dokonane  

w dniu ……………………  

pomiędzy: 

 

……………………………………………………………………………….  

imię i nazwisko pracownika socjalnego  

a 

………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wsparcie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym 

 

1. Cel pobytu 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

2. Okres pobytu 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

3. Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia* 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. Odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

5. Sposób usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

6. Zasady i sposób realizacji programu wspierania 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................ 



* Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są uzależnione od indywidualnych potrzeb                           i 

możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy                         i Polityki 

Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. Nr 58,  poz. 305) wsparcie świadczone w mieszkaniach 

chronionych obejmuje:  

1) pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; 

2) poradnictwo specjalistyczne, o którym mowa w art. 46 w/w ustawy (w szczególności poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne); 

3) naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: 

a) samoobsługi, 

b) samodzielności życiowej, 

c) rozwijania kontaktów społecznych, 

d) pełnienia ról społecznych; 

4) pomoc w : 

a) przemieszczaniu się, 

b) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, 

c) realizacji kontraktów społecznych, 

d) zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym, 

e) ubieganiu się o uzyskanie mieszkania 

f)  

Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia mogą ulegać zmianom w zależności od oceny sytuacji osoby 

korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, dokonywanej, co najmniej raz na 3 miesiące. Zmiany 

wprowadzane są w drodze uzgodnień, które mają formę pisemną.  

 

 

 

 

……………………………………….....  …………………………………………… 
(podpis osoby ubiegającej się o 

wsparcie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym) 
 (podpis i pieczęć pracownika socjalnego 

 
  



Załącznik N r  5  

do Zasad funkcjonowania mieszkań chronionych   

dla cudzoziemców prowadzonych przez WCPR 

 

 

Program wspierania  

 

Pana/Pani …............................................................................................................... 

(imię i nazwisko Cudzoziemca/Cudzoziemki nr karty pobytu) 

 

Adres mieszkania chronionego: ................................................................................. 

Narodowość:  …........................................................................................................... 

Obywatelstwo:….......................................................................................................... 

 

1. Podstawa prawna 

art. 53 Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku  w  sprawie mieszkań chronionych (Dz. U z 2012 r., poz. 305). 

2. Główne obszary wspierania cudzoziemca - uczestnika programu: 

1) w zakresie nauki języka polskiego, 

2) w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach, 

3) w zakresie specjalistycznego poradnictwa, 

4) w zakresie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, 

5) w zakresie kontaktów ze służbą zdrowia, 

6) w zakresie aktywności zawodowej.  

7) w zakresie pozyskania docelowego mieszkania 

 

4. Czas realizacji programu…………………………………………………………………. 

(zgodny z czasem pobytu w mieszkaniu chronionym określonym w decyzji administracyjnej przyznającej 

Cudzoziemcowi / Cudzoziemce świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym) 

 

5. Cel programu 

 Zapewnienie Cudzoziemcowi wsparcia oraz warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku 

oraz w integracji społecznej. 

 

6. Zobowiązania cudzoziemca – uczestnika programu wspierania: 

1) współdziałania w wykonywaniu zaleceń pracownika socjalnego w zakresie współpracy z instytucjami 

i organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, 

2) podejmowanie działań zorientowanych na aktywizację zawodową, 

3) informowanie pracownika socjalnego o planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym trwającej 

dłużej niż 2 dni, 

4) dokonanie meldunku niezwłocznie po zamieszkaniu w mieszkaniu chronionym zameldowania, 

5) systematyczna nauki języka polskiego, w przypadku braku jego znajomości  na poziomie 

umożliwiającym komunikowanie się w sytuacjach dna codziennego, 

6) realizowanie innych uzgodnionych z pracownikiem tut. Ośrodka zobowiązań wynikających 

z indywidualnej sytuacji życiowej - przez cały okres trwania programu, 

7) informowanie pracownika socjalnego o każdej zmianie sytuacji życiowej i materialnej, 

8) inne, wynikające z indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca: 

…........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................…................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

  



 

7. Zobowiązania pracownika socjalnego lub asystenta rodziny: 

1) współdziałanie z cudzoziemcem oraz wspieranie w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, 

2) prowadzenie z cudzoziemcem szeroko rozumianej  pracy socjalnej, 

3) innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających z indywidualnej sytuacji      życiowej: 

…........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................…....................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

8. Ustalenia końcowe 

Postanowienia niniejszego programu mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji materialno-bytowej 

oraz życiowej cudzoziemca. 

 

 

 
Warszawa, dn. ………………………… 

 

 
   ………………………………….     …………………………………………. 

podpis Cudzoziemca             podpis  pracownika socjalnego  

 
 

 

 
  



Załącznik Nr 6   

do Zasad funkcjonowania mieszkań chronionych  

dla cudzoziemców prowadzonych przez WCPR 

 

Regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym dla cudzoziemców 

 

§1 

Prawo zamieszkania w mieszkaniu chronionym przysługuje wyłącznie osobom, wymienionym  

w decyzji administracyjnej o przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym, zwanym dalej mieszkańcami. 

§ 2 

Każdy mieszkaniec mieszkania chronionego ma prawo do: 

1) bezpiecznych i właściwych warunków odpoczynku, nauki, przygotowania posiłków, 

2) korzystania ze wszystkich urządzeń i wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu, 

3) pomocy i odpowiedniego wsparcia ze strony pracownika socjalnego oraz specjalistów, których pomoc 

jest adekwatna do sytuacji i potrzeb mieszkańców. 

§3 

Obowiązkiem każdego mieszkańca mieszkania chronionego jest: 

1) właściwe korzystanie ze sprzętów i wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu, 

2) zapobieganie zniszczeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania mieszkania, wyposażenia, 

urządzeń, 

3) utrzymywanie pomieszczeń w należytym porządku i czystości, 

4) dbanie o bezpieczeństwo własne oraz innych mieszkańców,  

5) poszanowanie prawa do odpoczynku i prywatności każdego mieszkańca,  

6) przestrzeganie ciszy nocnej obowiązującej: 

- dorosłych w godzinach od 22,00 do 6,00, 

- dzieci w godzinach od 21,00 do 6,00.  

7) zachowanie trzeźwości i nie używanie środków odurzających, 

8) terminowe ponoszenie odpłatności z tytułu pobytu w mieszkaniu chronionym, 

9)  współpraca z pracownikiem socjalnym oraz aktywne korzystanie z oferowanych form wsparcia, 

10)  aktywne poszukiwanie alternatywnych miejsc pobytu. 

§4 

W mieszkaniu chronionym zabrania się: 

1) przyjmowania gości w godzinach od 22,00 do 8,00, 

2) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, 

3) zakłócania spokoju domowego, 

4) spożywania napojów alkoholowych, 

5) posiadania, stosowania i rozprowadzania wszelkich rodzajów środków odurzających, 

6) wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania. 

§5 

Za naprawę zniszczonego lub uzupełnienie zaginionego wyposażenia mieszkania odpowiadają solidarnie 

jego mieszkańcy, ponosząc całkowity koszy powstałej szkody. 

§6 

Kierownik oraz pracownicy socjalni Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej WCPR mają 

prawo wstępu do mieszkania chronionego, także pod nieobecność jego mieszkańców – w razie awarii 

mogącej wywołać szkodę, w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia i mienia lub innych uzasadnionych 

powodów. 

§7 

W przypadku łamania przyjętych reguł i zasad mieszkańcom może zostać udzielona nagana lub 

mieszkańcy mogą zostać natychmiastowo usunięci z mieszkania.  

 

 

Zapoznałem/am się i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu 

 

 

 

………………………………………………….. 

Podpis cudzoziemca  
 


