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Warszawa; 24 maja 2010 r.

Nota redakcyjna

Rzecznik Praw Obywatelskich V kadencji dr Janusz Bogumił Kocha-
nowski od początku pełnienia powierzonej mu funkcji (15 luty 2006 r.) 
uważał, iż jednym z głównych priorytetów jego kadencji powinny być 
działania na rzecz obywateli polskich pracujących w krajach EU/EOG. 
Powodem podjęcia przez Rzecznika takiej decyzji były skala migra-
cji poakcesyjnej Polaków oraz medialny obraz stopnia przestrzegania 
praw polskich migrantów zarobkowych (w 2006 r. polskie media dość 
szeroko informowały o włoskich „obozach pracy” oraz o nierzetelnych 
i nieuczciwych pośrednikach pracy i zagranicznych pracodawcach). 
Na marginesie należy dodać, iż Rzecznikowi nie były obce problemy 
z jakimi stykają się obywatele polscy mieszkający i pracujący za grani-
cą, gdyż w latach 1991-1995 pełnił funkcję Konsula Generalnego RP 
w Londynie.

Podjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich prace zostały poprze-
dzone szeregiem czynności prowadzonych przez Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich (wyjazdy terenowe; organizowanie konferencji robo-
czych z instytucjami oraz z partnerami społecznymi; zakrojona na sze-
roką skale korespondencja z polskimi placówkami dyplomatycznymi 
oraz z instytucjami), których celem było rozpoznanie problemów z ja-
kimi stykają się obywatele polscy poszukujący pracy lub już pracujący 
w państwach UE/EOG. Cenny wkład w rozpoznanie i zdiagnozowanie 
problemów migrantów dostarczyły badania przeprowadzone przez pro-
fesora J.R. Carby-Halla, a zwieńczone opracowaniem książkowym pod 
tytułem „Traktowanie migrantów zarobkowych z Polski i innych kra-
jów A-8 w państwach członkowskich UE.” (publikacja wydana w języku 
polskim i angielskim; Biuro RPO, Warszawa 2008 r.).

Powstał ogromny materiał analityczny, który posłużył Rzeczniko-
wi Praw Obywatelskich do konstruowania wystąpień o charakterze 
generalnym. Adresatami wystąpień Rzecznika były najwyższe władze 
państwowe (Prezydent, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady 
Ministrów) oraz ministrowie zainteresowani kwestiami związanymi 
z opieką nad polskimi migrantami zarobkowymi (Ministrowie Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Spraw Zagranicznych). Przedmiotem wystą-
pień były zaś kwestie dotyczące poprawy sytuacji migrantów zarobko-



wych, np. poprawa stanu opieki konsularnej, powołanie instytucji „ofi -
cera łącznikowego”, rozbudowania systemu konsulatów honorowych, 
czy też wprowadzenia dystrybuowanych przez placówki konsularne 
bonów umożliwiających refundowanie pomocy prawnej.

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz polskich migran-
tów zarobkowych wykraczała poza granice Polski. Na arenie międzynaro-
dowej Rzecznik zasygnalizował problem nieprzestrzegania praw pracowni-
czych polskich pracowników przez pracodawców zagranicznych Europej-
skiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Komisarzowi Praw Człowieka 
Rady Europy, Komisarzowi Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw So-
cjalnych i Wyrównywania Szans oraz Przewodniczącemu Parlamentu Eu-
ropejskiego. Rzecznik występował także do wielu ombudsmanów państw 
europejskich z prośbą o pomoc i opiekę obywatelom polskim przebywają-
cym w ich krajach (np. Irlandia, Włochy, Islandia i Czechy).

Rzecznik Praw Obywatelskich był także organizatorem dwóch kon-
ferencji międzynarodowych w 2006 r. w Radziejowicach i w 2007 r. na 
Zamku Królewskim w Warszawie, które służyły wymianie myśli i poglą-
dów oraz przedstawieniu rozwiązań w poszczególnych krajach.

Podejmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich działania przy-
nosiły obywatelom RP wymierne korzyści. Wśród efektów działań 
o charakterze generalnym należałoby przede wszystkim wymienić: na-
głośnienie w mediach problemu naruszania praw polskich migrantów 
zarobkowych, zaktywizowanie organów państwowych w zakresie podej-
mowania działań na rzecz polskich migrantów zarobkowych, znacząca 
poprawa stanu polskiej opieki konsularnej (otwarcie nowych konsu-
latów – np. Rejkiawik, Manchester, Katania; zwiększenie potencjału 
osobowego w konsulatach i wydziałach konsularnych oraz poprawa 
warunków lokalowych w niektórych placówkach konsularnych) oraz 
uregulowanie kwestii prawnych związanych z unikaniem podwójnego 
opodatkowania obywateli polskich pracujących w krajach UE/EOG. 

Kryzys ekonomiczny roku 2008 mógł spowodować nową sytuację 
w sferze zachowań migracyjnych Polaków. Oczekiwać można było, iż 
część z nich przyspieszy decyzję o powrocie do kraju, część zaś bę-
dzie starała się przetrwać recesję w nowym kraju osiedlenia. Dlatego 
też obserwując i monitorując negatywne skutki kryzysu gospodarczego 
(bezrobocie, bezdomność, patologie społeczne, wykluczenie społecz-
ne), dotykające w pierwszej kolejności migrantów zarobkowych, Rzecz-
nik zadecydował o podjęciu prac badawczych poświęconych sytuacji 
migrantów w okresie spadku koniunktury gospodarczej. W dniu 22 
czerwca 2009 r. Rzecznik Praw Obywatelskich powołał Zespół eksper-
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cki ds. migracji powrotnych i imigracji. W skład Zespołu eksperckiego 
weszły następujące osoby:

1.  prof. dr hab. Krystyna Iglicka – przewodnicząca Zespołu eksper-
ckiego.

2.  prof. dr hab. Sławomir Łodziński,
3.  prof. dr hab. Krystyna Slany,
4.  dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska,
5.  dr Agnieszka Małek,
6.  dr Bartłomiej Walczak,
7.  mgr Katarzyna Gmaj,
8.  mgr Marek Ryszard Przystolik – sekretarz Zespołu eksperckiego.

Skład Zespołu eksperckiego następnie został rozszerzony o dr 
Magdalenę Ślusarczyk oraz mgr Agatę Foryś i mgr Ewę Ostaszewską. 
W pracach Zespołu eksperckiego brali także udział prof. Maciej Ząbek 
i dr Ewa Kozdrowicz.

Zespół ekspercki ds. migracji powrotnych i imigracji został podzie-
lony na podzespół ds. migracji powrotnych i na podzespół ds. imigracji. 
Celem prac podzespołu ds. migracji powrotnych była analiza trendów 
reemigracji w okresie ostatnich lat i wypracowanie rekomendacji dla 
polityki migracyjnej, społecznej, rynku pracy oraz gospodarczej rządu 
RP. Szczególny nacisk w pracach podzespołu położony został na rodzi-
nę – i to zarówno tę na emigracji jak i tę pozostawioną w kraju. 

Natomiast celem prac podzespołu ds. imigracji była analiza trendów 
imigracji do Polski w okresie ostatnich lat i wypracowanie rekomenda-
cji dla polityki migracyjnej, społecznej oraz rynku pracy rządu RP.

W założeniach działania całego Zespołu eksperckiego przyjęto, że jego 
prace będą polegały na: analizie badań ilościowych (przeprowadzonych 
na grupie 200 migrantów powrotnych), które zostaną dodatkowo uzupeł-
nione wywiadami jakościowymi pogłębionymi; monitoringu bilansu strat 
i korzyści z migracji dla państwa wysyłającego; analizie trendów imi-
gracji do Polski; analizie przepisów regulujących sytuację cudzoziemców 
w Polsce po 1989 r.; analizie sytuacji imigrantów legalnych i nielegalnych; 
badaniu problemów z jakimi stykają się migranci powrotni i imigranci.

Prace analityczne Zespołu trwały do dnia 14 kwietnia 2010 r. Efek-
tem prac jest dwutomowa publikacja, której jeden z dwóch tomów trzy-
macie teraz Państwo w rękach.

Krystyna Iglicka
Marek Ryszard Przystolik



Warsaw, 24 May 2010

Editor’s Note

From the very beginning of acting as the Human Rights Defender 
of the 5th term of offi ce (15 February 2006), Dr Janusz Bogumił Koch-
anowski believed that acting for the benefi t of Polish citizens working in 
the EU/EEA countries should be among the key priorities of his term 
in offi ce. The Defender was motivated by the scale of post-accession 
migration of Poles and the media reports on the observance of Polish 
economic migrants’ rights (in 2006 the Italian “work camps”, as well 
as unreliable and dishonest job agents and foreign employers received 
a wide coverage in the Polish media). It should be added that the De-
fender was familiar with the problems encountered by Polish citizens 
living and working abroad, as between 1991 and 1995 he was a Con-
sul-General of the Republic of Poland in London.

 The works initiated by the Human Rights Defender were pre-
ceded by a number of activities of the Offi ce of the Human Rights De-
fender (fi eld visits, organisation of working conferences with the in-
stitutions and social partners, wide-scale correspondence with Polish 
diplomatic posts and institutions), the aim of which was to identify 
problems encountered by the Polish citizens seeking a job or already 
working in the EU/EEA countries. The research conducted by Profes-
sor J.R. Carby-Hall and presented in a publication entitled “The Treat-
ment of Polish and other A8 economic migrants in the European Union 
Member States” (published in Polish and English, Offi ce of the HRD, 
Warsaw 2008) was a valuable contribution to identifi cation and analy-
sis of the migrants’ problems..

Enormous analytic material was collected which the Human Rights 
Defender used for preparing motions of general nature. He addressed 
the motions to the highest state authorities (President, Sejm and Senate 
Speakers, Prime Minister) and the ministers responsible for providing 
support to Polish economic migrants (Minister of Labour and Social Poli-
cy and the Minister of Foreign Affairs). The motions concerned the issues 
related to improving the economic migrants’ situation, e.g. improvement 
of consular services, appointment of a “liaison offi cer”, expansion of the 
honorary consulates system or the introduction of vouchers distributed 
by consular posts and allowing to refund the legal assistance.
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The activities of the Human Rights Defender for the Polish economic 
migrants went beyond the Polish borders. On the international arena 
the Defender reported the problem of non-observance of employment 
rights of Polish employees by foreign employers to the European Om-
budsman, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the 
European Union Commissioner for Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities and the President of the European Parliament. 
The Defender also requested numerous ombudsmen in the European 
countries to provide assistance and care to the Polish citizens residing 
in their countries (e.g. Ireland, Italy, Iceland and the Czech Republic).

The Human Rights Defender also organised two international con-
ferences in Radziejowice in 2006 and at the Royal Castle in Warsaw in 
2007 with the aim to exchange views and opinions and present solu-
tions applied in various countries.

Actions taken by the Human Rights Defender brought measurable 
benefi ts to the citizens of the Republic of Poland. The results of ac-
tions of general nature include mainly exposing the problem of Polish 
economic migrants’ rights’ violation in the media, urging the state au-
thorities to take action for the benefi t of Polish economic migrants, 
signifi cant improvement of the Polish consular services (opening of 
new consulates, e.g. in Reykjavik, Manchester, Catania; increasing the 
number of personnel in consulates and consular sections; improving 
the condition of the premises in some consular offi ces) and regulating 
legal issues related to avoidance of double taxation of the Polish citi-
zens working in the EU/EEA countries. 

The economic crisis in 2008 could result in the changes of migra-
tion patterns of Poles. Some of them could decide to return to the coun-
try earlier, while others would try to survive the recession in their new 
country of settlement. Therefore, observing and monitoring the adverse 
consequences of the economic crisis (unemployment, homelessness, 
social pathologies and social exclusion) affecting mainly the economic 
migrants, the Defender decided to initiate research on the situation of 
migrants during an economic decline. On 22 June 2009, the Human 
Rights Defender appointed the Expert Team on Return Migration and 
Immigration. The members of the Expert Team included:

1.  Professor Krystyna Iglicka – chairperson of the Expert Team,
2.  Professor Sławomir Łodziński,
3.  Professor Krystyna Slany,
4.  Aleksandra Grzymała-Kazłowska PhD,



5.  Agnieszka Małek PhD,
6.  Bartłomiej Walczak PhD,
7.  Katarzyna Gmaj MA,
8.  Marek Ryszard Przystolik MA – secretary of the Expert Team.

Later, Magdalena Ślusarczyk PhD, Agata Foryś MA and Ewa Os-
taszewska MA were added to the Expert Team. Professor Maciej Ząbek 
and Ewa Kozdrowicz PhD also took part in the work of the Expert 
Team.

The Expert Team on Return Migration and Immigration was further 
divided into the Subteam for Return Migration and Subteam for Im-
migration. The work of the Subteam for Return Migration was aimed 
at analysing re-emigration patterns in recent years and at developing 
recommendations for migration, social, labour market and economic 
policy of the Polish government. The Subteam has focused in particu-
lar on the families, both those who left and those who remained in the 
country.  

The Subteam for Immigration has analysed the patterns of immi-
gration to Poland in recent years and has developed recommendations 
for migration, social, labour market and economic policy of the Polish 
government.

The work of the entire Expert Team was to focus on analysing quan-
titative research (conducted on a group of 200 return migrants) sup-
plemented with qualitative in-depth interviews, monitoring of migration 
costs and benefi ts for the country of origin, analysing the regulations 
on the status of foreigners in Poland after 1989, analysing the status 
of legal and illegal immigrants and studying the problems encountered 
by return migrants and immigrants.

Analytical work of the Team continued until 14 April 2010. Its fruit 
is a two-volume publication, one volume of which you are now holding 
in your hands.

Krystyna Iglicka
Marek Ryszard Przystolik
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Wprowadzenie

W dyskursie europejskim na temat imigracji dominuje pełna hipo-
kryzja polegająca na wspomaganiu idei ‘fortress Europe’ czyli Europy 
fortecy broniącej się przed zalewem obcych i strzegącej swych granic 
a z drugiej strony nie mogącej sobie poradzić bez imigrantów – głównie 
nielegalnych, ukrytych w szarej strefi e, pracujących czasami w nie-
ludzkich warunkach obozach pracy, wynagradzanych po najniższych 
stawkach ale napędzających rozwój gospodarczy Unii. Biedne kraje 
Europy Południowej w latach 1980tych zaczęły przyciągać imigrantów 
mimo, że płace oferowane w tym regionie były o wiele niższe od stawek 
oferowanych w krajach Północy. W latach 1990tych wielu z nas my-
ślało, że region Europy Środkowo-Wschodniej powoli przekształci się 
z regionu emigracji w region imigracji. Tak jednak się nie stało. Otwar-
tym pozostaje pytanie dlaczego żaden z polskich polityków rozważając 
wskaźniki demografi czne i wskaźniki wzrostu nie sięga po ‘rozwiązania 
imigracyjne’, dlaczego problem imigracji w Polsce nie stał się jeszcze 
problemem politycznym i jest uparcie lekceważony w dyskursie? 

Po pierwsze w Polsce zdaje się dominować nurt demografi czny scep-
tyczny wobec imigracji jako czynnika rozwiązującego problemy demo-
grafi czne wskazujący, że tak zwana ‘migracja zastępcza’ (replacement 
migration) nie jest rozwiązaniem długookresowym, że w długim okre-
sie imigranci przejmują zwyczaje kulturowe i system wartości społe-
czeństwa przyjmującego co oznacza, że mają coraz mniej dzieci. Tak, 
to prawda – zapomina się jednak o tym, że to niekoniecznie musi być 
jednorazowa selekcja, że systematyczny i długookresowy nabór imi-
granckiej siły roboczej pozwoli, w długim właśnie okresie, niwelować 
problemy demografi czne i napięcia na rynku pracy. Tak robi bez mała 
cała Europa Zachodnia i wygrywa z naszym regionem (regionem Euro-
py Środkowo-Wschodniej) zarówno w globalnej walce o silę roboczą jak 
i w wartościach współczynników demografi cznych. 

Na terenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej doszło w ostatnim 
w ostatnim okresie do gwałtownych zmian demografi cznych. W roku 
2000, krajami o najniższym poziomie płodności w Europie były dwa 
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kraje kandydackie: Bułgaria i Rumunia, w których współczynnik dziet-
ności oscylował wokół 1,08. W Polsce w roku 2007 współczynnik dziet-
ności wynosił 1,21 i należał do najniższych w UE-27. Obecnie oscyluje 
wokół 1,3. Wszystkie scenariusze w nieunikniony sposób prowadzą 
do spadku liczebności populacji oraz przyspieszenia demografi cznego 
procesu starzenia się ludności regionu. Opublikowany w sierpniu 2008 
roku raport EUROSTAT ostrzega, że w 2060 roku Polska będzie miała 
najwyższy odsetek osób powyżej 65 roku życia w całej Unii Europej-
skiej. Tuż za Polską uplasuje się większość nowych państw członkow-
skich: Słowacja, Rumunia, Litwa, Łotwa, Bułgaria i Czechy. Po 2004 
roku niezwykle ważnym czynnikiem rzeczywistego ubytku ludności 
w Polsce i na Litwie stała się emigracja. 

Pomimo niesprzyjającej demografi i poza kilkoma sektorowymi wy-
jątkami legalna zagraniczna siła robocza nie ma, jak na razie, większe-
go wpływu na krajowe rynki pracy w analizowanym regionie. Migracja 
ekonomiczna nie jest traktowana jako kwestia o znaczeniu strategicz-
nym zarówno przez decydentów w obszarze polityki pracy jak i przez 
związki zawodowe. Polityka migracyjna związana z zarządzaniem siły 
roboczej traktowana jest niezwykle krótkowzrocznie. Do niedawna poli-
tycy próbowali tłumaczyć brak aktywności na polu selekcji cudzoziem-
skiej siły roboczej wysokimi wskaźnikami stopy bezrobocia obserwowa-
nymi zwłaszcza na początku obecnego stulecia. To oczywiście prawda 
– ale znów brak działań wynika, moim zdaniem, bardziej z braku dłu-
gowzroczności i niezrozumienia zarówno trendów demografi cznych jak 
i zjawiska obecności imigrantów na rynkach pracy, niż z faktu takiego 
a nie innego poziomu stopy bezrobocia. Przeciwnicy migracji zastęp-
czej (replacement migration) często bowiem zapominają, że bez względu 
na to, jak wysoki może być poziom bezrobocia w danym kraju, wraz 
z modernizacją i wzrostem dobrobytu pojawia się zjawisko tak zwanego 
społecznego napiętnowania (social labelling) pewnych prac, które po-
strzegane są jako gorsze i których nie chce podejmować się lokalna siła 
robocza. Ta uwaga jest niezwykle aktualna w obecnej sytuacji gdy wie-
lu analityków, ekspertów i dziennikarzy nie może zrozumieć dlaczego 
Polacy nie wracają w okresie recesji do Polski skoro tak bardzo wzrosły 
płace a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników do wielu prac fi -
zycznych. Przecież oni to samo robią tam (tzn. w Londynie, Dublinie czy 
Oslo) – dziwią się. Na dodatek złoty jest tak silny, że, tak naprawdę, od-
liczając koszty życia zagranicą to już się nie tam opłaca pracować…Po-
lacy jednak nie wracają a imigrantów jak nie było tak nie ma. Według 



Głównego Urzędu Statystycznego liczba imigrantów tymczasowo tzn. 
co najmniej trzy miesiące przebywających w Polsce wynosiła na koniec 
grudnia 2006 roku 200 tys. osób. Według tego samego źródła około 60 
tysięcy z tych imigrantów przebywało w Polsce ponad rok. 

Publikacja ta jest wynikiem rocznych prac Zespołu do Spraw Migra-
cji Powrotnych i Imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Stara-
liśmy się ująć w niej wszystkie najważniejsze zjawiska oraz problemy, 
z którymi borykają się i na które napotykają na swojej drodze cudzo-
ziemcy podejmujący pracę w Polsce czy też przebywający w kraju krót-
ko- bądź długookresowo. Przedmiotem naszego zainteresowania byli 
zarówno cyrkulacyjni migranci zarobkowi – pracujący w Polsce legalnie 
i nielegalnie, migranci legalnie przebywający na terenie na terenie na-
szego kraju i traktujący Polskę jako miejsce osiedlenia oraz migranci 
nielegalni i uchodźcy. 

W pracy zebrane zostały i przeanalizowane najważniejsze akty i usta-
wy prawne dotyczące imigrantów i uchodźców, zaprezentowaliśmy rów-
nież najnowsze statystyki oraz wyniki prac międzynarodowych projek-
tów badawczych, w których uczestniczyła część członków Zespołu. 

Ważne jest podkreślenie, że spojrzeliśmy na problem imigracji nie 
tylko z punktu widzenia cudzoziemców ale również ze strony państwa 
przyjmującego, jego polityki migracyjnej i dylematów w obszarze poli-
tyki społecznej, polityki rynku pracy i gospodarczej. Zrozumienie kwe-
stii imigracji w Polsce wymaga kompleksowego spojrzenia na problem 
imigracji w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Publikacja 
ta zaczyna się więc od takiego właśnie kompleksowego ujęcia imigracji 
w wymiarze historycznym, ekonomicznym i politycznym. 

Polska polityka migracyjna, głównie z powodów demografi cznych, 
nie ma innego wyjścia jak zaakceptowanie i otwarcie się na imigran-
tów. Stworzenie instrumentarium politycznego sprzyjającego otwarciu 
w skład którego wchodziły by m.in. elastycznie stosowane akcje regula-
ryzacyjne, sprzyjająca imigrantom legislacja związana z uzyskiwaniem 
statusu rezydenta, zmiany warunków łączenia z rodziną i naturalizacji 
są stosunkowo łatwe do osiągnięcia. Poważniejszym problemem wy-
daje się zaakceptowanie konieczności stania się krajem imigracyjnym 
– wymaga to głębokiej zmiany postaw i wartości, wymaga nowego ot-
warcia. Zaryzykować jednak warto. Mamy nadzieję, ze praca ta po-
może zrozumieć szereg problemów, wyjaśnić dylematy i przyczyni się, 
w związku z tym do szybszego przekształcenia się Polski w kraj imi-
gracji netto. Mamy również nadzieję, że praca ta spotka się z zainte-

Wprowadzenie 15
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resowaniem wszystkich zajmujących się problematyka cudzoziemców 
w Polsce, zarówno polityków, jak i organizacji pozarządowych i świata 
akademickiego. 

Krystyna Iglicka



Krystyna Iglicka

Kwestia imigracji w Europie Środkowo-Wschodniej: 
wymiar historyczny, demografi czny, 

ekonomiczny i polityczny

W rozdziale tym rozpatruję kwestie napływu imigrantów do regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej z punktu widzenia zaszłości historycznych 
to jest percepcji ‘obcego’ i mniejszości w naszym regionie Europy, trendów 
demografi cznych, i polityk migracyjnych. Analizowane kraje to Republika 
Czeska, Słowacja, Litwa, Polska i Węgry. Cechą charakterystyczną regio-
nu jest zjawisko ‘zawieszonej imigracji’ (Iglicka, Gmaj, 2010). Oczekiwa-
nia, wyrażane przez ekspertów jeszcze na początku lat 1990tych ubiegłego 
wieku, że region ten przekształci się z obszaru emigracji w obszar imigracji 
(tak jak miało to miejsce w przepadku południowej Europy) okazały się 
przedwczesne. Do czynników omawianych w tej części pracy, które nie 
skłaniają imigrantów do masowego napływu takich jak właśnie: histo-
ria, ekonomia i polityka migracyjna doszła jeszcze obserwowana po 2004 
roku, w niektórych krajach regionu, masowa emigracja. 

Upadek systemu komunistycznego oraz powolny i często bolesny pro-
ces narodzin nowego systemu zapoczątkowały również zmiany w napły-
wie cudzoziemców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dynamika 
mobilności przestrzennej ludności z krajów byłego Związku Radzieckiego 
wzrosła gwałtownie. Na początku mobilność ta postrzegana była jako pew-
nego rodzaju niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak okazało się, że ruchy mi-
gracyjne na osi Wschód-Zachód mają także wiele skutków pozytywnych. 

W literaturze przedmiotu systemy migracyjne defi niowane są w roz-
maity sposób. W przypadku regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
znakomicie pasuje ujęcie regionalne, określające system migracyjny 
jako przepływ ludzi pomiędzy krajami, których bliskość geografi czna 
jest wysoce skorelowana z bliskością kulturową i historycznymi związ-
kami (Kritz i Zlotnik, 1992). W wielu krajach regionu Ukraińcy są naj-
liczniejszą grupą etniczną. Tendencje osiedleńcze wśród tej grupy nie 
są jednak zbyt silne. Przeważająca strategią jest strategia migracji cyr-
kulacyjnej (Iglicka, 2008a). 

Perspektywa systemów migracyjnych przydatna jest w opisie me-
chanizmów wywołujących imigrację do Polski. Perspektywa ta wska-
zuje na:
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• Silne więzy kulturowe i historyczne1;
• Bliskość geografi czną (najbliższe sąsiedztwo) i bliskość językową;
•  Przepływy między1945 a 1989 chociaż ściśle regulowane przez 

aparat państwa miały wzajemny charakter i były zróżnicowane, 
np.: turystyka, wymiana studencka, wymiana pracowników w ra-
mach RWPG, operacje wojskowe itd..;

•  Polityka zagraniczna – przyjazne stosunki między Polską i Ukra-
iną po 1989 r. (n.p. Polska Strategia Wschodniego Sąsiedztwa, 
wsparcie dla Pomarańczowej Rewolucji);

•  Bezwizowy ruch (1990-2003). Wprowadzony jesienią 2003 reżim 
wizowy (jeden z wymogów związanych z wstąpieniem do UE) oka-
zał się być liberalny i nie zlikwidował w dłuższym okresie przepły-
wów ze Wschodu;

•  Zróżnicowany standard życia, zarobków i różnice cenowe;
•  Restrukturyzacja polskiej gospodarki i dualizacja rynku pracy, 

w konsekwencji powstanie ogromnej “szarej strefy” potrzebującej 
taniej i elastycznej siły roboczej w tym także imigrantów’ (Iglicka, 
2008a, str. 8). 

Jak już wspomniałam przeważającą kategorię napływu imigrantów 
do regionu Europy Środkowo-Wschodniej stanowią migranci cyrkula-
cyjni z krajów byłego ZSRR na czele z Ukrainą. Znajdują oni zatrud-
nienie głównie w szarej strefi e: w budownictwie, rolnictwie i w sekto-
rze pomocy domowej. Są to sektory gospodarki wykazujące stały popyt 
na tanią i nisko-wykwalifi kowaną siłę roboczą. Imigranci cyrkulacyjni, 
którzy pochodzą z regionów bliskich kulturowo są do pewnego stopnia 
‘niewidoczną społecznością’ zarówno na rynkach pracy, są niewidoczni 
w oczach społeczności lokalnych jak również w ofi cjalnych rejestrach. 

We krajach analizowanego regionu obserwujemy również niezbyt 
liczne zbiorowości imigrantów z Azji, głównie Wietnamu i Chin. Nie 
ulega wątpliwości, że część tych społeczności stanowią imigranci niele-
galni (Iglicka, Gmaj, 2010) jednakże ponieważ społeczności azjatyckie 
starają się być ‘niewidoczne’ dla władz, są również niezwykle dobrze we-

1 ‘W ostatnim przedwojennym Spisie Powszechnym z 1931r. przeprowadzonym w Polsce liczącej 
wówczas 32 miliony mieszkańców, 6,5 miliona stanowiły osoby o wschodnim pochodzeniu, 
a mianowicie: Białorusini, Ukraińcy Litwini, Rosjanie, Ormianie, Tatarzy, Karaimowie. We 
współczesnym państwie polskim mniejszość ukraińską szacuje się na 250 tysięcy i stanowi 
ona po względem liczebnym drugą po niemieckiej grupę narodową. Na podkreślenie zasługuje 
też pokojowe współistnienie Polaków i Ukraińców w naszym kraju, po 1989r.. Mniejszość 
ukraińska była, moim zdaniem, katalizatorem ostatniej fali migracji osiedleńczych i długo-
okresowych z Ukrainy do Polski’ (Iglicka, 2008, str. 5).
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wnątrz-etnicznie zorganizowane trudno dokładnie oszacować ich stan 
liczebny. Liczby są jednak zdecydowanie małe (Iglicka, Gmaj, 2010). 

W rozdziale tym opisuję również niezwykle ważne zjawisko a miano-
wicie zjawisko ‘pułapki mobilności zawodowej’ imigrantów ekonomicz-
nych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które to zjawisko, jest 
do pewnego stopnia rezultatem trzech ze wspomnianych powyżej czte-
rech wymiarów, a mianowicie obciążeń historycznych regionu związa-
nych z próbą podtrzymywania tożsamości kulturowej i narodowej, wy-
nikających, między innymi, z zaszłości historycznych, restrykcyjnych 
polityk migracyjnych oraz niskiej, mimo przemian gospodarczych, 
atrakcyjności ekonomicznej regionu dla cudzoziemców z jednej strony, 
z drugiej zaś istnieniem i akceptacją społeczną szarej strefy.

Analiza ta poświęcona jest napływowi imigrantów i roli migracji pra-
cowniczych do wybranych krajów EU-8 w tym głównie Polski, Węgier, 
Czech, Słowacji i Litwy w ujęciu porównawczym. Nie koncentruję się 
w niej na wymiarze ilościowym próbuję natomiast wskazać na najważ-
niejsze trendy zarówno w dyskursie publicznym na temat imigracji jak 
i rozbieżności i zbieżności w stosowanych przez państwa tego regionu 
narzędziach w politykach migracyjnych nastawionych na cudzoziem-
ską siłę roboczą. 

W pracy tej analizuję wybrane kraje regionu środkowoeuropejskie-
go za pomocą typologii Triandafyllidou i Gropas (2007). Rozdział ten 
stanowi w pewien sposób wprowadzenie do kolejnych części tej książki 
poświęconych już w całości problematyce imigracji w Polsce.

Przyszłość migracji europejskich na osi Wschód-Zachód, w tym również 
migracji wewnątrz unijnych kształtowana będzie w znaczącym wymiarze 
zarówno przez Unię Europejską jak i przez kraje EU-15, kraje o długim 
doświadczeniu w naborze bądź napływie imigracyjnym i jego konsekwen-
cjach. Nie mniej jednak procesy dotyczące napływu cudzoziemskiej siły 
roboczej na teren nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, pro-
cesy o stosunkowo niskim natężeniu w chwili obecnej w przyszłości przy-
biorą na znaczeniu. Warto już więc w tej chwili poznać problemy tego 
regionu związane z obecną i przyszłą obecnością imigrantów na rynkach 
pracy oraz stanem debaty publicznej związanej z imigracją. 

Typologia doświadczeń migracyjnych krajów EU-25 po raz pierwszy 
w literaturze przedmiotu zaproponowana została przez Triandafyllidou 
i Gropas (2007). Typologia ta (zob. tab. 1) bierze pod uwagę takie czyn-
niki jak: relacja pomiędzy krajem wysyłającym a krajem przyjmującym 
(na przykład kolonializm), historia doświadczeń migracyjnych (wcześniej-
sze bądź późniejsze przekształcenie z kraju emigracji w kraj imigracji, do-
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świadczenie w zarządzaniu migracjami i istnienie polityk integracyjnych, 
rozmiar populacji imigrantów (w wartościach absolutnych i względnych) 
i czynniki, które spowodowały imigrację (zmiany geopolityczne, politycz-
ne bądź ekonomiczne) (Triandafyllidou i Gropas 2007:362). 

Tablica 1. Typologia krajów UE-25 w zależności od ich doświadczeń migracyj-
nych

Kategoria Rodzaje wzorców migracyjnych Kraj
Stare kraje 
imigracji (old 
hosts)

•  długa historia imigracji;
•  znaczne zbiorowości migrantów zarówno w licz-

bach absolutnych jak i względnych;
•  początkowa imigracja ekonomiczna przekształ-

cona na kolejnych etapach w migracje na mocy 
łączenia rodzin;

•  Ostatnie zmiany: zachęty wyłącznie dla imi-
grantów wysoko-wykwalifi kowanych, ograni-
czona liczba programów naboru pracowników 
nisko-wykwalifi kowanych;

•  Zaawansowane polityki integracyjne, względnie 
liberalne polityki naturalizacji

•  Debata publiczna na temat imigracji ści-
śle upolityczniona, głównie skoncentrowana 
na dylemacie pomiędzy wielokulturowością 
a asymilacją

Austria, Belgia, 
Dania, Francja, 
Niemcy, 
Holandia, 
Luksemburg, 
Szwecja, Wlk. 
Brytania.

Najnowsze 
kraje imigracji 
(recent hosts)

•  Kraje geografi cznych peryferii Europy
•  Transformacja z krajów emigracji w kraje imi-

gracji w późnych latach 1980. bądź na począt-
ku lat 1990.

•  Gwałtowny wzrost zbiorowości imigrantów. 
•  Polityki migracyjne planowane ad hoc (głównie 

poprzez charakterystyczne dla krajów Europy 
Południowej) programy regularyzacyjne. 

•  Ograniczone polityki integracyjne.
•  Debata publiczna skoncentrowana na kontroli 

granic, przestępczości wśród imigrantów, lęku 
przed utratą spójności narodowej kultury.

Grecja, Włochy, 
Portugalia, 
Hiszpania, 
Irlandia 
i Finlandia

Kraje w okresie 
transformacji 
(Countries in 
transition)

•  Kraje byłego bloku komunistycznego
•  Okres przejściowy pomiędzy byciem krajem 

emigracji a krajem imigracji i tranzytu
•  Małe zbiorowości legalnych imigrantów, ros-

nące zbiorowości migrantów nielegalnych/nie-
regularnych z krajów Europy Wschodniej nie 
należących do EU

•  Brak polityk integracyjnych
•  Debata publiczna na temat imigracji na nie-

wielka skalę

Czechy, Węgry, 
Polska*
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Małe wyspy 
(small islands)

•  Bardzo małe wyspy zmagające się z presją mi-
gracyjną ze strony poszukujących azylu (ros-
nąca gwałtownie imigracja)

•  Polityki migracyjne planowane ad hoc, ograni-
czone polityki integracyjne

•  Emigracja własnych obywateli
•  Debata publiczna skoncentrowana na strachu 

przed zalewem przez obcych

Cypr, Malta

Kraje nie-
imigracyjne 
(non-
immigration 
countries)

•  Bardzo niewielki poziom imigracji zarówno le-
galnej jak i nieregularnej

•  Ważne zmiany w kompozycji etnicznej popu-
lacji w latach 1990. związane z powstaniem 
państw narodowych i nie przenikaniem się 
grup etnicznych 

Estonia, 
Litwa, Łotwa, 
Słowacja, 
Słowenia

* Kraje będące w początkowej fazie stawania się państwami przyjmującymi. Napływ migrantów 
czasowych pochodzi głównie z Ukrainy. Małe, ale dobrze zorganizowane społeczności migrantów 
osiedleńczych pochodzą głównie z Azji (Wietnamczycy w Polsce, Chińczycy w Czechach i na 
Węgrzech). Kraje te stały się również atrakcyjne dla wysoko-wykwalifi kowanego personelu, eks-
pertów czy też konsultantów z krajów EU-15 i USA.

Źródło: Triandafyllidou i Gropas 2007:363. 

Model ten jest dość uproszczony, jednak w przejrzysty sposób ka-
tegoryzuje, moim zdaniem, podstawowe modele migracyjne na pozio-
mie, tak różnorodnych pod względem napływu imigrantów i stosunku 
do nich, poszczególnych państw narodowych wśród EU-25. 

Nowe państwa członkowskie, to państwa na niższym szczeblu za-
awansowania zarówno pod względem całego spektrum problemów ja-
kie niesie ze sobą masowy napływ cudzoziemców na terytorium danego 
kraju, debaty publicznej na temat imigracji oraz programów rekruta-
cyjnych dotyczących cudzoziemskiej siły roboczej. Nie mniej jednak 
trendy wśród wskaźników demografi cznych (spadek płodności, starze-
nie się społeczeństw, emigracja) jak i ekonomicznych (szybkie tempo 
wzrostu gospodarczego, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, napływ 
funduszy unijnych ) powodują, że zarówno debata polityczna i pub-
liczna na temat istotności rekrutacji cudzoziemskiej siły roboczej jak 
i napływ cudzoziemców zmienią w najbliższym czasie charakter.

W analizowanym regionie liczba imigrantów po 1989 roku wzrastała 
powoli, jednakże na przestrzeni ostatnich dwóch dekad pozostawała 
względnie niska. Imigracja nie stała się jeszcze poważną kwestią wpły-
wającą na rozwój gospodarczy państw w przeciwieństwie do państw 
EU-15. Z tego samego powodu imigracja nie stanowi jeszcze kluczowej 
kwestii dla partii politycznych, wywołując jedynie tymczasowe debaty 
w środowiskach ekspertów, i mediach. Dyskurs polityczny dotyczący 
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tej tematyki jest zjawiskiem doraźnym związanym głównie z wydarze-
niem lokalnym na przykład zatrzymanie na granicy grupy Czeczenów, 
groźba deportacji dziecka nielegalnych imigrantów, które większość 
swojego życia spędziło już w kraju imigracji, itp. 

Na terenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej doszło w ostatnim 
w ostatnim okresie do gwałtownych zmian demografi cznych. W roku 
2000, krajami o najniższym poziomie płodności w Europie były dwa kra-
je kandydackie: Bułgaria i Rumunia, w których współczynnik dzietności 
oscylował wokół 1,08. W Polsce w roku 2007 współczynnik dzietności 
wynosił 1,21 i należał do najniższych w EU-27. Wszystkie scenariusze 
w nieunikniony sposób prowadza do spadku liczebności populacji oraz 
przyspieszenia demografi cznego procesu starzenia się ludności regionu. 
Opublikowany w sierpniu 2008 roku raport EUROSTAT (2008) ostrzega, 
że w 2060 roku Polska będzie miała najwyższy odsetek osób powyżej 65 
roku życia w całej Unii Europejskiej. Tuż za Polską uplasuje się więk-
szość nowych państw członkowskich: Słowacja, Rumunia, Litwa, Łotwa, 
Bułgaria i Czechy. Po 2004 roku niezwykle ważnym czynnikiem rzeczy-
wistego ubytku ludności w Polsce i na Litwie stała się emigracja. 

Pomimo już niesprzyjającej demografi i poza kilkoma sektorowy-
mi wyjątkami legalna zagraniczna siła robocza nie ma, jak na razie, 
większego wpływu na krajowe rynki pracy w analizowanym regionie. 
Migracja ekonomiczna nie jest traktowana jako kwestia o znaczeniu 
strategicznym zarówno przez decydentów w obszarze polityki pracy jak 
i związki zawodowe. Polityka migracyjna związana z zarządzaniem siłą 
roboczą traktowana jest niezwykle krótkowzrocznie. 

Może mieć to wytłumaczenie w historii regionu, jego obecnej pozycji 
ekonomicznej oraz w stosowanych instrumentach wobec imigrantów. 

Wszystkie wspomniane powyżej kraje to kraje byłego bloku komu-
nistycznego na różnym jednak szczeblu zaawansowania polityk migra-
cyjnych i transformacji z krajów emigracji w kraje imigracji i tranzytu. 
Według typologii Triandafyllidou i Gropas (2007) trzy pierwsze kraje 
czyli Polska, Węgry i Czechy to kraje będące w początkowej fazie sta-
wania się państwami przyjmującymi, Słowacja i Litwa to kraje charak-
teryzujące się niezwykle niskim poziomem imigracji zarówno legalnej 
jak i nielegalnej. 

Mamy więc w tej grupie kraje, które dopiero niedawno ukonstytu-
owały się jako samodzielne państwa narodowe i państwa, które przez 
stulecia żyły na styku różnych kultur i religii, narażone były na grabie-
że, inwazje. Państwa te czynnie uczestniczyły w powstawaniu i upad-
kach imperiów. Stąd jednym z najważniejszych, choć nie zawsze wy-
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powiedzianym wprost, celów politycznych było utrzymanie jedności 
kulturowej (Castles, 2000). Ważnym tego dowodem jest w przypadku 
Polski i Węgier polityka migracyjna wobec diaspory. Jak piszą Sik i Za-
karias (2005) rządy węgierskie od 1990 roku do 2002 roku nie inicjowa-
ły jakichkolwiek aktywnych polityk migracyjnych lub przesiedleńczych 
skierowanych do swoich rodaków za granicą, jednakże od 2001 roku 
osoby pochodzenia węgierskiego miały możność preferencyjnego (w po-
równaniu do innych grup imigrantów) traktowania na rynku pracy po-
przez umożliwienie im posiadania Węgierskich Dowodów Tożsamości. 
Istnieje istotny dyskurs w polityce migracyjnej Węgier, w którym z jed-
nej strony wysuwane są argumenty, że aby stawić czoło nadchodzące-
mu kryzysowi demografi cznemu, obciążeniom systemu emerytalnego 
i służby zdrowia Węgry powinny wykorzystać zasób około 1,5 miliona 
potencjalnych pracowników pochodzenia węgierskiego z sąsiadujących 
państw. Z drugiej jednak strony uważa się, że procesy migracyjne nie 
powinny zagrażać istnieniu mogących utrzymać się poza granicami 
kraju społeczności węgierskich w krajach sąsiednich (Futo, 2008).

Również w polskiej polityce migracyjnej po 1989 roku nacisk poło-
żony został na kwestie etniczne w tym głównie na umożliwienie repa-
triacji etnicznych Polaków z krajów byłego ZSRR. Ustawa o repatriacji 
z 2000 roku zawęziła możliwość migracji do Polski do kręgu azjatyckich 
republik byłego ZSRR (było to podyktowane głównie względami fi nanso-
wymi). Obciążenia fi nansowe repatriacji ponosiły władze lokalne w Pol-
sce co znacznie zahamowało potencjalny napływ. We wrześniu 2007 
roku weszła w życie Karta Polaka, która umożliwia wszystkim osobom, 
które udowodnią polskie korzenie możliwość podjęcia pracy w Polsce 
bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę i podjecie działalności 
gospodarczej na tych samych zasadach co obywatele polscy. 

Zmieniając tok rozważań z kwestii historycznych na kwestie ekono-
miczne i polityczne ważne podkreślenia jest, że to co łączy kraje anali-
zowanego regionu to, moim zdaniem, z jednej strony duże przyzwolenie 
społeczne na pracę w szarej sferze, w tym pracę imigrantów (co może 
być tłumaczone dziedzictwem przeszłości i społeczną próbą kontestacji 
regulacji państwa w sferze rynku pracy) i, z drugiej strony, restrykcyjne 
polityki imigracyjne. Restrykcyjność polityk imigracyjnych w tym re-
gionie Europy związana jest z faktem spełniania wymagań związanych 
z akcesją najpierw w struktury europejskie a potem w strefę Schengen. 
Kraje CEE w okresie przedakcesyjnym musiały przestrzegać prawa 
międzynarodowego o uchodźcach i readmisji co zepchnęło je do roli bu-
fora Unii Europejskiej. 
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Tak więc dotychczasowy rozwój niedoświadczonych polityk migra-
cyjnych krajów regionu CEE zorientowany był na tworzenie prawa mi-
gracyjnego nakierowanego głównie na tworzenie regulacji wjazdowych 
i pobytowych oraz kształtowanie organów egzekwujących te podstawo-
we reglamentacje prawne. Niedostatecznym zainteresowaniem władz 
cieszył się złożony obraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań mi-
gracji cudzoziemców, co przejawiało się zarówno w słabości systemów 
integracyjnych, jak też niemal w całkowitym braku refl eksji nad zjawi-
skami i procesami związanymi z możliwym w przyszłości udziałem imi-
grantów w życiu społecznym i stosunkiem większości do mniejszości. 

Przez wiele lat również polityki migracyjne krajów regionu upatry-
wały w niskim wskaźniku aktywności zawodowej uzasadnienia dla 
ochrony rynku pracy przed nieprzewidzianymi skutkami otwarcia ryn-
ków pracy dla imigrantów ekonomicznych (Iglicka, 2008, Hars, 2008, 
Divinski, 2008, Drobohlav, 2008). Polityka rynku pracy chroniąca ro-
dzimych pracowników przed konkurencją cudzoziemską w obliczu wy-
sokich wskaźników bezrobocia była naturalną ochroną państwa przed 
napływem imigrantów wypromowała jednak wahadłową, krótkookreso-
wą migrację i podejmowanie nierejestrowanego zatrudnienia. 

Późniejsze wydarzenia takie jak wejście analizowanych państw 
w struktury Unii Europejskiej i w strefę Schengen i w związku z tym 
wprowadzenie procedur wizowych nie zdołały przyciągnąć znacznej 
liczby dodatkowych legalnych migrantów zarobkowych. Ponadto należy 
pamiętać, że procedury związane z formalnym zatrudnienieniem obco-
krajowca są zbiurokratyzowane, czasochłonne i kosztowne zarówno dla 
pracodawcy i imigranta.

Należy pamiętać także, że omawiane tu nowe państwa członkow-
skie, choć odniosły sukces gospodarczy mierzony, na przykład, tem-
pem wzrostu PKB to jednak oferowane w nich płace i warunki życia nie 
skłaniają imigrantów z ubogich regionów świata do migracji długookre-
sowej bądź osiedleńczej. Cechą więc wspólną regionu jest relatywnie 
niska atrakcyjność ekonomiczna dla potencjalnych przybyszów.

Z drugiej jednak strony rynki pracy analizowanych tu krajów ce-
chuje stałe zapotrzebowanie na nisko opłacaną, niewykwalifi kowa-
ną siłę roboczą, w szczególności w sektorze budowlanym i rolnictwie. 
Rosnąca liczbowo klasa średnia, która pojawiła się w krajobrazie spo-
łecznym nowych państw członkowskich wraz z obaleniem komunizmu 
i zmianami w strukturze społecznej w okresie transformacji powoduje 
wzrost zapotrzebowania na tanią siłę roboczą w sektorze związanym 
z gospodarstwem domowych: sprzątanie, opieka nad dziećmi i ludźmi 
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starszymi. Tak jak w wielu innych gospodarkach prac tych nie chce 
podejmować się lokalna siła robocza. 

Wielu pracodawców może osiągnąć swoje cele w zakresie niskich 
kosztów zatrudnienia jedynie poprzez unikanie opłat podatkowych 
i socjalnych. Stąd też region omawianych krajów to region, w którym 
rozwinęły się po 1989 roku masowe migracje pracownicze o charak-
terze cyrkulacyjnym i wahadłowym obywateli krajów byłego ZSRR, 
głównie Ukraińców. Charakter pracy jest jednak nielegalny. Szacuje 
się, że w Polsce i w Czechach rokrocznie przebywa około 500 tysię-
cy imigrantów (głównie właśnie z Ukrainy), którzy podejmują się prac 
wymagających niskich kwalifi kacji nielegalnie, w szarej strefi e właśnie 
(Iglicka, Gmaj, 2008). Na Węgrzech i na Słowacji szacunki dotyczące 
zatrudnionych w szarej strefi e imigrantów są niższe i oscylują na pozio-
mie 30 tysięcy – 50 tysięcy (Futo, 2008, Diviński, 2008). Należy zwró-
cić uwagę, iż napływ do regionu dotyczy w dużym stopniu imigrantów 
z podobnego kręgu kulturowego, którzy są w pewien sposób ‘niewi-
doczni’ zarówno dla władz jak i społeczeństw umykają więc siłą rzeczy 
możliwościom dokładniejszego oszacowania. 

‘Widoczne’ mniejszości jakimi są niewielkie liczebnie mniejszości 
azjatyckie w analizowanym regionie starają się wpasować w krajo-
braz krajów przyjmujących wypełniając nisze na rynku pracy, oferując 
usługi, głównie w gastronomi i w handlu. Mniejszości te są świetnie 
zorganizowane w ramach swoich grup etnicznych i nie próbują inte-
grować się na rynku pracy ze społeczeństwami przyjmującymi tworząc 
w pewien sposób również społeczności ‘niewidoczne’2.

Choć w swojej typologii Triandafyllidou i Gropas (2007) uznają Sło-
wację za kraj nie imigracyjny Divińsky (2008) wskazuje, że na Słowa-
cji również, a zwłaszcza w ostatnich latach, wzrosła liczba imigrantów 
z Ukrainy (znajdują się oni wśród 10 najczęściej spotykanych naro-
dowości cudzoziemskich na Słowacji). Także udział migrantów z Azji 
– w szczególności z Wietnamu, Chin i Korei Południowej wzrósł w ostat-
nich latach z 0.6% w 2000 roku do 2.9% ogólnej liczby imigrantów 
w 2007 roku. Trend zdecydowanie rosnący choć w liczbach absolut-
nych oznacza to jednakże wzrost z 13 do 247 osób tylko.

W przypadku Słowacji, Czech i Węgier warto zwrócić uwagę na fakt, 
iż obywatele państw sąsiednich stanowią w tych krajach duży odsetek 
migrantów ponieważ osoby te od dłuższego czasu łączyły więzi rodzinne 

2 Na przykład w Polsce badacze zajmujący się społecznością wietnamska podają jako przykład 
na ‘niewidoczność’ tej społeczności fakt, że od 1989 roku nie odnotowano ani jednego przy-
padku zgonu wśród tej grupy etnicznej (Halik, Nowicka, 2002).
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i zawodowe. Jest to szczególnie oczywiste w przypadku terytorium byłej 
Czechosłowacji (ma tu więc na myśli obecność grupy czeskiej na Słowa-
cji i Słowaków w Czechach) w przypadku zaś Węgier szczególnie liczeb-
nie istotna jest grupa obywateli rumuńskich. Migranci posiadający oby-
watelstwo rumuńskie są w większości etnicznymi Węgrami, wykonują 
prace sezonowe, zapewniają opiekę domową i usługi pielęgniarskie. 

Po 2004 roku problem migracji ale związany z wyjazdami pracow-
niczymi obywateli nowych państw członkowskich do UE-15 w związ-
ku z otworzeniem rynków pracy przez niektóre z krajów EU-15 odżył 
w dyskursie medialnym regionu zwłaszcza w Polsce i na Litwie, czyli 
w krajach, które z niezwykłą siłą dotknięte zostały przez exodus swoich 
obywateli. Aktywna i liberalna polityka migracyjna w dziedzinie migra-
cji pracowniczej Wielkiej Brytanii, której konsekwencją była masowa 
migracja zarobkowa z Polski i Litwy oprócz reakcji medialnych spowo-
dowała również reakcję w postaci zmian w prawie imigracyjnym.

W kwestii zarządzania przepływami pracowników wykwalifi kowa-
nych Litwa stara się o pracowników zagranicznych w celu zapełnienia 
wolnych miejsc pracy będących skutkiem wysokiego poziomu emigra-
cji. Pod koniec roku 2006 ułatwiono procedurę uzyskiwania zezwoleń 
na pracę oraz tytułów pobytowych dla obywateli państw obcych wyko-
nujących zawód, którego przedstawicieli brakuje na Litwie. Dostępne 
są wizy wjazdowe wielokrotne a lista poszukiwanych zawodów aktua-
lizowana jest co sześć miesięcy. Spodziewane jest, iż zmiana ta przy-
czyni się do wzrostu imigracji zarobkowej (OECD, 2008). W Polsce, 
wzrastające zapotrzebowanie na pracowników doprowadziło do dalsze-
go rozluźnienia wymogów w zakresie dostępu do rynku pracy. Obec-
ne przepisy zwalniają z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę 
członków zarządów fi rm międzynarodowych wykonujących swoje obo-
wiązki na terenie Polski w okresie nie przekraczającym 90 dni w ciągu 
kolejnych 6 miesięcy. Spadły również koszty rekrutacji dla pracodaw-
ców: w 2007 roku znacznie obniżono opłatę pobieraną przy składaniu 
wniosku o zezwolenie na pracę lub o przedłużenie takiego zezwolenia 
(OECD, 2008). 

Jeżeli chodzi o zarządzanie przepływami pracowników nisko wy-
kwalifi kowanych w Polsce to prawo do zatrudniania pracowników se-
zonowych z Ukrainy, Białorusi i Rosji bez zezwolenia na pracę przy-
sługujące w rolnictwie zostało rozszerzone na inne sektory gospodarki. 
Pracownicy mogą być zatrudniani na okres nie przekraczający sześciu 
miesięcy w trakcie danego roku i zyskują większą swobodę w zakresie 
przedłużania pobytu (OECD, 2008).
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Republika czeska (wchodząca wtedy w skład Czechosłowacji) po-
między 1948 a 1989 rokiem nie posiadała standardowych migrantów 
międzynarodowych (Drbohlav, 2003). Władze komunistyczne prowa-
dziły bardzo restrykcyjną politykę migracyjną, która w dużym stopniu 
ograniczała ruch obywateli czeskich przez granice międzynarodowe. 
Ponadto, wpływ migracyjny długoterminowych imigrantów na teryto-
rium państwa miał bardzo specyfi czny charakter i ograniczał się głów-
nie do obywateli innych państw socjalistycznych (komunistycznych). 
Byli to głównie pracownicy sezonowi/tymczasowi z Polski, Wietnamu, 
Węgier, Kuby, Mongolii, Angoli i Korei, którzy przyjeżdżali do Czecho-
słowacji w celu zdobycia określonych umiejętności i doświadczenia za-
wodowego. Pracownicy ci wypełniali jednocześnie pewne luki na cze-
skim rynku pracy. W tymże samym okresie (w tym Republika Czeska) 
doświadczała znacznego odpływu emigrantów politycznych, którzy 
uważani byli za nielegalnych migrantów.

Wraz z rewolucją 1989 roku nastała nowa era. Po głębokich zmia-
nach społecznych i procesach transformacyjnych, które rozpoczęły się 
z końcem lat 80. i początkiem lat 90. (energiczne przejście od reżymu 
socjalistycznego/komunistycznego z gospodarką centralnie planowa-
ną do demokracji parlamentarnej opartej o gospodarkę wolnorynkową) 
Republika Czeska w krótkim czasie stała się państwem imigracyjnym 
i tranzytowym. Nie posiadając doświadczenia w zakresie zarządzania 
przepływami migracyjnymi oraz procesami integracji migrantów no-
wopowstała demokracja zaczęła stosować bardzo liberalną politykę 
i praktyki migracyjne. Ponadto, również w związku z utrzymującym 
się standardem życia Czechów i przyciągającą zagraniczną siłę roboczą 
gospodarką czeską wzrastała liczba imigrantów. Jednocześnie położe-
nie geografi czne państwa w centrum Europy Środkowej i Wschodniej 
sprzyjało pojawieniu się wielu imigrantów tranzytowych (nielegalnych), 
próbujących przedostać się jak najszybciej na Zachód. 

Ani problemy gospodarcze pod koniec lat 90., ani zmiany w polityce 
wynikające z harmonizacji z Unią Europejską nie zmieniły nastawienia 
(pozytywnego) polityków czeskich wobec imigracji. 

Podejście to zaowocowało najbardziej zliberalizowana w regionie po-
lityką migracyjną dotyczącą imigrantów-pracowników. Choć Czechy 
nie dotknięte zostały migracją ekonomiczną swoich obywateli po 2004 
roku to jednak jako pierwsze w regionie zdecydowały się podjąć sta-
rania o wykwalifi kowanych pracowników i utworzyły strategię mającą 
na celu zaradzenie niedoborom siły roboczej. Według raportu OECD 
(2008) w 2007 roku czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu rozpo-
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częło prace nad planowanym na rok 2008 rozszerzeniem wydawania 
zielonych kart przedstawicielom wybranych zawodów, których brakuje 
na czeskim rynku pracy. Przyspieszone mają być procedury wjazdo-
we, zredukowany ciężar administracyjny dla pracodawcy i pracobior-
cy. Zmiana ta powinna umożliwić osobom wysoko wykwalifi kowanym, 
w tym przenoszącym się do innego kraju w obrębie jednej fi rmy, ła-
twiejszy dostęp do rynku pracy. Zielone karty będą początkowo wy-
dawane na maksymalny okres trzech lat, po upływie którego będzie 
można ubiegać się o pobyt stały.

Z drugiej jednak strony z osobistej inicjatywy czeskiego ministra 
spraw wewnętrznych czeski rząd podjął decyzję o czasowym wstrzyma-
niu wydawania wiz obywatelom wietnamskim udającym się do Czech. 
Związane było to z informacjami o ‘niezwykle kryminogennej’ działal-
ności grupy wietnamskiej w Czechach jak na przykład uprawa konopi 
indyjskich, podrabianie markowych produktów i nie płacenie podat-
ków. Czeska policja nie była w stanie rozpracować od środka niezwy-
kle sprawnie zorganizowanych gangów wietnamskich dlatego też rząd 
zdecydował się na tak radykalny krok. Czescy przedsiębiorcy obawiają 
się, że decyzja rządu grozi bankructwem fi rm oczekujących na nowych, 
stosunkowo tanich pracowników wykwalifi kowanych (Janda, V., ‘De-
nik’, Polska, 20 listopad 2008).

Kryzys gospodarczy 2008-2009 spowodował wprowadzenie jeszcze 
istotniejszych restrykcji wobec migrantów ekonomicznych. Rząd cze-
ski zaproponował imigrantom (głównie z Wietnamu) 1000 USD i bilet 
w jedną stronę. 

Warto zwrócić w tym momencie uwagę na aspekt sekurytyzacji 
dyskursu politycznego na temat polityki migracyjnej w regionie. Na-
cisk położony na bezpieczeństwo jest tu niezwykle istotny co związane 
jest, jak już wspomniałam, z zepchnięciem regionu do roli bufora bądź 
strażnika wschodnich i południowych rubieży Unii Europejskiej. 

Programy abolicyjne (regularyzacje), które służą jako jeden z waż-
niejszych instrumentów legalizacji pobytu nielegalnych imigrantów 
i umożliwiają im wyjście z szarej strefy zarówno społecznej jak i eko-
nomicznej nie są stosowane w regionie CEE w szerokim zakresie. Li-
derem jest tu Polska gdzie miały miejsce dwie regularyzacje w 2003 
roku i 2008 roku, następnie Węgry gdzie regularyzacja miała miejsce 
w 2004 roku. W pozostałych omawianych tu krajach nie było nawet 
debat na temat ewentualności przeprowadzenia regularyzacji. Jednak 
nawet w Polsce i na Węgrzech, czyli w krajach w których miała miejsce 
abolicja dla nielegalnie przebywających cudzoziemców rząd liczbowy 
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tych, którzy uzyskali status legalnych (niezwykle niski bo oscylujący, 
w zależności od programu, w przedziale od 1,000 do 3,500 osób) wska-
zuje na fakt, iż regularyzacja wykorzystywana jest raczej jako narzędzie 
kontrolujące napływ niż narzędzie, które umożliwić ma integrację.

Jak już wspomniałam kombinacja trzech analizowanych na łamach 
tego rozdziału czynników: czynnika historycznego, ekonomicznego 
i politycznego tłumaczy kłopoty z pionową mobilnością zawodową imi-
grantów powodując, iż znajdują się oni w tak zwanej ‘pułapce mobil-
ności’. Dlatego też główny cel i strategia pobytu większości imigrantów 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej to jak najszybsza akumulacja 
kapitału, powrót do kraju rodzinnego i po pewnym czasie re-migracja 
związana z podjęciem krótko-okresowej pracy w szarej strefi e.

Polityka migracyjna regionu, zwłaszcza w relacji do polityki rynku 
pracy jest reakcyjna i krótkookresowa. Nie ma instytucjonalnego dia-
logu pomiędzy takimi stronami jak związki zawodowe, partnerzy spo-
łeczni, partie polityczne czy też organizacje pozarządowe reprezentu-
jące migrantów. Zagraniczna siła robocza nie ma większego wpływu 
na krajowy rynek pracy. Otwarte pozostaje pytanie jakie instrumenty 
i bodźce w rosnącej, wewnątrz unijnej i globalnej konkurencji o siłę 
roboczą będą w stanie skłonić migrantów-pracowników z krajów poza 
UE do zamieszkania i legalnej pracy w regionie CEE. 
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Summary

Illegal Immigration in Poland – Outline of Problems and Estimates
The restrictive migration policy and the economic situation – a low 

level of wages compared to other EU countries – have not been condu-
cive to mass immigration to Poland, either legal or illegal. As of today, 
the only sizeable groups of migrants with irregular status come for the 
eastern neighbours of Poland. However, their irregular status follows 
from the fact that they have sought irregular employment because they 
had legal grounds for staying in Poland without taking up work. 

The second group of foreigners noticeable quantitatively in the Po-
lish landscape is the Vietnamese community, in which the irregular 
status refers both to the stay and to the work of part of its members.

Irregular immigration can result from an attempt to cross the bor-
der (with counterfeit documents or without documents) or to cross the 
‘green border’ in case of smuggling people or trade in people. Irregular 
immigration can also result from exceeding the allowed time of stay in 
the given country’s territory. 

The last category includes foreigners who have come to Poland with 
a declared objective other than work, though this has been in fact their 
actual objective. Hence their stay in Poland is at fi rst ‘regular’. Howe-
ver, though they have legal grounds for stay, they become part of irreg-
ular immigration upon undertaking work in the grey zone. 

This chapter is based on the results of a study conducted under the 
CLANDESTINO project (for details, see www.csm.org.pl).
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Prawo dotyczące imigrantów 
i uchodźców w Polsce

(stan prawny na 9 kwietnia 2010 r.)

I. Wprowadzenie

Zgodnie z polskim prawem za cudzoziemca uważa się każdego, kto 
nie posiada obywatelstwa polskiego1. 

Demokratyczne przemiany 1989 r. zapoczątkowały dynamiczny roz-
wój prawa regulującego zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców. Przesta-
rzała ustawa o cudzoziemcach z 29 marca 1963 r.2, pomimo istotnych 
nowelizacji z 1991 oraz 1995 r.3, które miały na celu dostosowanie jej 
przepisów do przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynadowych, nie 
była w stanie sprostać procesom zachodzącym w ówczesnej Polsce i Eu-
ropie [Stachańczyk, 1998, str. 5]. Odpowiedzią na nowe wyzwania było 
przyjęcie 25 czerwca 1997 r. nowej ustawy o cudzoziemcach4. W 2001 r.5 
została ona znacząco znowelizowana, co wiązało się przede wszystkim 
z realizacją kalendarza Narodowego Programu Przygotowania do Człon-
kostwa w Unii Europejskiej. Kolejna istotna zmiana nastąpiła w 2003 r. 
wraz z przyjęciem obowiązujących do dziś, choć od tej pory wielokrot-
nie nowelizowanych, ustaw z 13 czerwca 2003 r.: o cudzoziemcach oraz 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP6 (dalej: ustawa 
o udzielaniu ochrony). Kwestie związane z udzielaniem cudzoziemcom 

1 Art. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234 poz. 1694 
z późn. zm.).

2 Dz.U. z 1992 r. nr 7 poz. 30 z późn. zm.
3 Dz.U. z 1991 r. nr 119 poz. 513 oraz Dz.U. z 1995 r. nr 23 poz. 120.
4 Dz.U. z 2001 r. nr 127 poz. 1400 z późn. zm.
5 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektó-

rych ustaw (Dz.U. z 2001 r. nr 42 poz. 475 z późn. zm.) 
6 Dz.U. z 2009 r. nr 189 poz. 1472.
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różnych form ochrony międzynarodowej zostały zatem po raz pierwszy 
uregulowane w odrębnej ustawie, do czego przyczynił się wzrost ilości 
regulacji w tym zakresie oraz specyfi ka zagadnienia. 

Inspirację dla kolejnych znaczących nowelizacji stanowiła koniecz-
ność systematycznego dostosowywania polskich przepisów do uregulo-
wań unijnych, a niejako przy okazji wprowadzano zmiany wynikające 
z analizy praktycznego stosowania obowiązujących przepisów. Noweli-
zacją z 22 kwietnia 2005 r.7 wdrożono postanowienia unijnych dyrek-
tyw dotyczących prawa do łączenia rodzin, statusu obywateli państw 
trzecich będących rezydentami długoterminowymi, pomocy w przypad-
kach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną, dokumentu poby-
towego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofi arami 
handlu ludźmi, minimalnych norm przyjmowania osób ubiegających 
się o azyl, a także minimalnych standardów przyznawania tymczasowej 
ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców8. Z kolei nowe-
lizacją z 18 marca 2008 r.9 wdrożone zostały przepisy dwóch ważnych 
dyrektyw azylowych – kwalifi kacyjnej10 i proceduralnej11. W wyniku 
ostatniej nowelizacji z 9 kwietnia 2010 r.12 przepisy ustawy o cudzo-

7 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2005 r. nr 94 poz. 788).

8 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin 
(Dz.U. UE L 251 z 3 października 2003 r.), Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 
2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich, będących rezydentami długoterminowy-
mi (Dz.U. UE L 016 z 23 stycznia 2004 r.), dyrektywa Rady 2003/110/WE z dnia 25 listopada 
2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną (Dz.
U. UE L 321 z 6 grudnia 2003 r.), dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są 
ofi arami handlu ludźmi lub podlegali działaniom ułatwiającym nielegalną imigrację, którzy 
współpracują z właściwymi władzami (Dz.U. UE L 261 z 6 sierpnia 2004 r.), dyrektywa Rady 
2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca minimalne normy dotyczące przyj-
mowania osób ubiegających się o azyl (D.U. UE L 031 z 6 lutego 2003 r.), dyrektywa Rady 
2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tym-
czasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających 
równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób 
wraz z jego następstwami (Dz.U. WE L 212 z 7 sierpnia 2001 r.)

9 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony o ochro-
ny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r., 
Nr 70 poz. 416)

10 Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla 
kwalifi kacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub 
jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości 
przyznawanej ochrony (Dz.U. UE L304 z 30 września 2004 r.)

11 Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych 
norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkow-
skich (Dz.U. UE L326 z 13 grudnia 2005 r.)

12 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 81 poz. 531).
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ziemcach zostały dostosowane do uregulowań Wspólnotowego Kodek-
su Wizowego13. 

Ustawy o cudzoziemcach i udzielaniu cudzoziemcom ochrony re-
gulują zaledwie część zagadnień związanych z pobytem cudzoziemców 
w Polsce. Kwestie dotyczące sytuacji pewnych szczególnych grup zosta-
ły uregulowane w odrębnych ustawach, jak np. zasady wjazdu i pobytu 
obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin14. Szczególne uregu-
lowania wprowadzono również wobec osób pochodzenia polskiego po-
przez przyjęcie ustawy o repatriacji oraz Karty Polaka15. 

Na całokształt regulacji istotnych dla cudzoziemców przebywających 
w Polsce składają się również inne akty prawne, które nie są poświęco-
ne wyłącznie cudzoziemcom, lecz dotyczą różnych kwestii związanych 
z ich pobytem w Polsce, takich jak dostęp do rynku pracy i wykonywa-
nia określonych zawodów, możliwość prowadzenia działalności gospo-
darczej, oświata i szkolnictwo wyższe, pomoc społeczna, czy możliwość 
uzyskania obywatelstwa polskiego. System prawa migracyjnego do-
pełniają liczne akty wykonawcze, zarówno do ustaw o cudzoziemcach 
i udzielaniu cudzoziemcom ochrony, jak i do ustaw odnoszących się 
do różnych aspektów życia cudzoziemców w Polsce.

Podstawę systemu stanowią natomiast przepisy Konstytucji RP, wią-
żących Polskę umów międzynarodowych oraz stosowane bezpośrednio 
akty prawne Unii Europejskiej.  Cudzoziemcy przebywający w Polsce 
korzystają z tych samych praw i wolności zapewnionych w Konstytucji 
co obywatele polscy, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej16. 
Wyjątkiem są prawa stricte polityczne, zarezerwowane na mocy Kon-
stytucji dla osób posiadających polskie obywatelstwo. 

W niniejszym rozdziale omówione zostały podstawowe regulacje skła-
dające się na system prawa migracyjnego, odnoszące się do udzielania 
cudziemcom ochrony, instytucji prawnych w dziedzinie migracji legal-
nych, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób polskiego pochodzenia, 
migracji nielegalnych, a także wybranych aspektów pobytu cudzoziem-
ców w Polsce (praca, edukacja, kwestie socjalne, sytuacja małoletnich 

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U. UE L 243/1 z 15 września 2009 r.

14 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego 
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 
z 2006 r. nr 144 poz. 1043 z późn. zm.), która uchyliła wcześniejszą ustawę z dnia 27 lipca 2002 
r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz członków ich rodzin na terytorium RP (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1180 z późn. zm.).

15 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U z 2007 r. nr 180 poz. 1280 z późn. zm.).

16 Art. 37 Kontytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
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bez opieki i prawo stowarzyszania się). Ze względu na objętość i cha-
rakter opracowania jego celem nie jest wyczerpujące omówienie tematu. 
Ostatnia część zawiera propozycje zmian istniejącego prawa. 

I. Podstawowe regulacje prawa migracyjnego

1. Ochrona międzynarodowa w Polsce 

Udzielanie ochrony międzynarodowej cudzoziemców jest obszarem 
prawa migracyjnego w sposób szczególny powiązanym z prawem mię-
dzynarodowym. Z jednej strony podstawowymi umowami dotyczący-
mi ochrony udzielanej uchodźcom pozostaje przyjęta w systemie ONZ 
Konwencja Genewska z 1951 r., zmieniona postanowieniami Protokołu 
Nowojorskiego z 1967 r.17 Polska przystąpiła zarówno do Konwencji 
Genewskiej, jak i do Protokołu Nowojorskiego 27 września 1991 r. 

Drugim istotnym elementem jest postępująca europeizacja prawa 
azylowego. Jej wyraz stanowią działania zmierzające do utworzenia 
Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (WESA), którego zasa-
dy określone zostały podczas szczytu Rady Europejskiej w Tampere 
w październiku 1999 r., a skonkretyzowane w art. 63 Traktatu z Am-
sterdamu. Polska, dostosowując ustawodawstwo w omawianym zakre-
sie do przepisów prawa unijnego transponowała cztery podstawowe 
dyrektywy przyjęte w pierwszym etapie tworzenia WESA: dyrektywę 
recepcyjną oraz dotyczącą ochrony czasowej, jak również dyrektywę 
kwalifi kacyjną i proceduralną. Warto zaznaczyć, że nie zostały dotych-
czas wdrożone przepisy dyrektywy proceduralnej dotyczące obowiązku 
zapewnienia przez państwo bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziem-
ców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, pomimo że termin 
ich transpozycji upłynął 1 grudnia 2008 r. Innym elementem euro-
pejskiego systemu, który ma szczególnie istotne znaczenie dla Polski 
ze względu na jej położenie na zewnętrznej granicy UE jest Rozporzą-
dzenie Dublin II18, ustanawiające kryteria określania państwa odpo-
wiedzialnego za rozpatrzenie wniosku azylowego. 

17 Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz.
U. z 1991 r., nr 119 poz. 515), Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym 
Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 119 poz. 517).

18 Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria 
i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie 
wniosku o azyl złożonego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego 
(Dz.U. UE L 50/1 z 25 lutego 2003 r.).
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Trzecim czynnikiem silnie oddziaływującym na polskie ustawodaw-
stwo dotyczące udzielania cudzoziemcom ochrony są zobowiązania 
międzynarodowe Polski w dziedzinie ochrony praw człowieka, w tym 
zwłaszcza Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC) i ukształ-
towane na jej podstawie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (ETPC). 

1.1. Formy ochrony międzynarodowej 
1.1.1. Status uchodźcy

Zgodnie z przepisami Konstytucji RP cudzoziemcowi, który poszu-
kuje w Polsce ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany 
status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami 
międzynarodowymi19. Prawo do przyznania statusu uchodźcy w zakre-
sie określonym przez Konwencję Genewską ma charakter uprawnienia 
konstytucyjnego, które może podlegać ograniczeniu wyłącznie na pod-
stawie ustawy oraz tylko wówczas, gdy jest to konieczne w demokra-
tycznym państwie.20

Chociaż Polska jest stroną Konwencji genewskiej od 1991 r., defi ni-
cja uchodźcy została po raz pierwszy zapisana w ustawie o udzielaniu 
ochrony dzięki nowelizacji z 18 marca 2008 r. Stanowi ona, że sta-
tus uchodźcy nadaje się cudzoziemcowi, który na skutek uzasadnionej 
obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, re-
ligii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do okre-
ślonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego 
kraju21. 

Powyższa defi nicja jest zgodna z przyjętą w art. 1A ust. 2 Konwencji 
Genewskiej i zawiera wszystkie istotne elementy, które są konieczne, 
aby uznać cudzoziemca za uchodźcę. Są nimi:

pięć przesłanek konwencyjnych (rasa, religia, narodowość, prze-
konania polityczne, przynależność do określonej grupy społecznej), 
obawa (element subiektywny) przed prześladowaniem, która musi być 
uzasadniona (element obiektywny) oraz niemożność lub niechęć korzy-
stania z ochrony kraju pochodzenia (tzn. kraju obywatelstwa  lub kraju 
dawnego stałego zamieszkania w przypadku bezpaństwowców). 

Wdrażając uregulowania Dyrektywy kwalifi kacyjnej, ustawa o udzie-
laniu ochrony precyzuje poszczególne przesłanki konwencyjne22 oraz 

19 Art. 56 ust. 2 Konstytucji RP
20 Wyrok NSA z 26 sierpnia 1999 r., V SA 708/99
21 Art. 13 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
22 Art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o udzielaniu ochrony
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defi niuje pojęcie prześladowania23, wiążąc je z naruszeniami praw czło-
wieka, a także wprowadza defi nicję podmiotów dopuszczających się 
prześladowań i podmiotów zapewniających ochronę24. Ustawa wska-
zuje wyraźnie, że prześladowań w rozumieniu Konwencji Genewskiej 
mogą się dopuszczać nie tylko władze kraju pochodzenia, lecz również 
podmioty niepaństwowe w sytuacji, gdy władze nie mogą lub nie chcą 
zapewnić ochrony przed prześladowaniem25.

W praktyce status uchodźcy jest nadawany bardzo niewielkiej gru-
pie cudzoziemców. W 2009 r. status uchodźcy uzyskały zaledwie 133 
osoby (131 decyzją Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a dwie de-
cyzją Rady do Spraw Uchodźców), podczas gdy liczba cudzoziemców, 
którzy złożyli wnioski w omawianym roku wynosiła 1059026. Ta utrzy-
mująca się w ciągu ostatnich lat tendencja27 wiąże się z restrykcyjną 
interpretacją defi nicji uchodźcy, w której nacisk kładzie się na zindy-
widualizowanie obawy przed prześladowaniem, a także z niewystarcza-
jącą – zdaniem organów orzekających w sprawach – wiarygodnością 
zeznań wnioskodawców. Jednocześnie wynika ona ze zmiany sytuacji 
w Czeczenii, skąd pochodzi większość osób ubiegających się o nadanie 
statusu uchodźcy, a także uznanych uchodźców. Pomimo argumen-
tów podnoszonych przez organizacje pozarządowe, w wielu sprawach 
udzielanie pomocy bojownikom lub bycie członkiem ich rodzin nie jest 
postrzegane w kategoriach politycznych lub przynależności do określo-
nej grupy społecznej i tym samym nie jest wystarczające do uznania 
danej osoby za uchodźcę.

Uznani uchodźcy uzyskują szereg praw, z których szczególne zna-
czenie ma ochrona przed wydaleniem z terytorium Polski, zgodnie 
z określoną w Konwencji Genewskiej zasadą non-refoulment28. Wobec 
cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy nie można wydać de-
cyzji o wydaleniu ani o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP, 
chyba że został pozbawiony tego statusu.29 Uchodźcy mogą uzyskać 
dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej oraz kartę 
pobytu ważną trzy lata30. Po pięciu latach pobytu w Polsce w związku 
z uzyskaniem statusu uchodźcy mają prawo do otrzymania zezwolenia 

23 Art. 13 ust. 3 ustawy o udzielaniu ochrony
24 Art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o udzielaniu ochrony
25 Art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o udzielaniu ochrony
26 Wszystkie informacje statystyczne wykorzystane w niniejszym rozdziale zostały opracowane 

przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, http://www.udsc.gov.pl/Zestawienia,roczne,233.html.
27 W 2008 r. status uchodźcy otrzymały 193 osoby, w 2007 r. – 180 osób, zaś w 2006 r. – 485 osób.
28 Art. 33 Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców
29 Art. 89g ustawy o udzielaniu ochrony
30 Art. 89i ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
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na osiedlenie się, jeżeli spełniają warunek nieprzerwanego pobytu31, 
zdefi niowanego w ustawie o cudzoziemcach. Co istotne, do okresu nie-
przerwanego pobytu zalicza się także okres pobytu w trakcie postępo-
wania o nadanie statusu uchodźcy32.

Uchodźcy mogą podjąć pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia 
na pracę, a także prowadzić działalność gospodarczą na takich samych 
zasadach jak obywatele polscy. Podobnie, na zasadach obowiązujących 
polskich obywateli, mają również prawo do edukacji, w tym do podjęcia 
studiów wyższych na polskich uczelniach, a także dostęp do świadczeń 
pomocy społecznej, renty socjalnej oraz świadczeń rodzinnych. Szcze-
gólnym uprawnieniem jest prawo uzyskania pomocy w celu wspierania 
procesu integracji ze społeczeństwem, realizowane przez Powiatowe 
Centra Pomocy Rodzinie w formie trwających rok indywidualnych pro-
gramów integracji. 

Uznani uchodźcy skarżą się najczęściej na trudności w znalezieniu 
stałej pracy i problemy z wynajęciem mieszkania, wynikające między 
innymi z niechęci właścicieli do wynajmowania mieszkań cudzoziem-
com oraz wysokich cen najmu. Szczególnie dotkliwy jest brak tanich 
mieszkań. Widoczne są również skutki braku systematycznych działań 
preintegracyjnych na etapie postępowania o nadanie statusu uchodź-
cy. Problemy pogłębiają się zazwyczaj po zakończeniu realizacji progra-
mów integracyjnych; w większości przypadków rok jest zbyt krótkim 
okresem, aby uchodźcy byli w stanie samodzielnie radzić sobie w róż-
nych sferach życia. Same programy są krytykowane za nieskuteczność 
działań integracyjnych mających pomóc w znalezieniu zatrudnienia, 
nauce języka polskiego, zapewnieniu dostępu do podstawowych infor-
macji na temat życia w Polsce, a także za brak indywidualnego po-
dejścia uwzględniającego potrzeby uchodźców, w tym zwłaszcza grup 
wymagających szczególnego wsparcia, takich jak rodziny wielodzietne 
czy osoby chore lub będące ofi arami traumatycznych przeżyć. Brak 
możliwości zapewnienia rodzinie życia w godnych warunkach sprawia, 
że wielu uchodźców podejmuje decyzję o wyjeździe do krajów Europy 
Zachodniej, pomimo braku możliwości uzyskania tam prawa legalnego 
pobytu [Frelak, Klaus, Wiśniewski, 2007, m.in. str. 263-266]. 

Szczególnym problemem zgłaszanym przez cudzoziemców w ciągu 
ostatnich miesięcy są przypadki odmowy udzielenia pomocy integracyj-
nej w sytuacji, gdy cudzoziemiec został prawomocnie skazany za prze-
stępstwo umyślne. Regulujący tę kwestię przepis ustawy o pomocy spo-

31 Art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach
32 Art. 64 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach
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łecznej33 nie precyzuje jakiego okresu dotyczy ta przesłanka, a organy 
pierwszej i drugiej instancji na jej podstawie w sposób automatyczny 
odmawiają udzielenia pomocy w przypadku, gdy do popełnienia prze-
stępstwa doszło w dowolnym czasie, w tym również w trakcie postępo-
wania o nadanie statusu uchodźcy, co dotyczy najczęściej niezgodnego 
z przepisami przekroczenia granicy. Odmowna decyzja podejmowana 
jest także wobec członków rodziny (małżonków i małoletnich dzieci) 
sprawcy, jeżeli byli objęci tym samym wnioskiem o nadanie statusu 
uchodźcy, nawet jeśli nie mieli nic wspólnego z przestępstwem. Konse-
kwencją jest natomiast dalsza marginalizacja cudzoziemców pozbawio-
nych jakiegokolwiek wsparcia w procesie integracji. 

1.1.2. Ochrona uzupełniająca 
Ochrona uzupełniająca została wprowadzona do polskiego systemu 

prawnego na podstawie ustawy z 18 marca 2008 r. Jest ona instytucją 
prawa unijnego, przewidzianą przez Dyrektywę kwalifi kacyjną. Udziela 
się jej w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie spełnia warunków do nadania 
statusu uchodźcy, jednak jego powrót do kraju pochodzenia może na-
razić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez orze-
czenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub 
poniżające traktowanie albo karanie, lub też poważne i zindywidualizo-
wane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego sto-
sowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodo-
wego lub wewnętrznego konfl iktu zbrojnego, i ze względu na to ryzyko 
nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.34

Uzyskanie ochrony uzupełniającej jest uzależnione od wykazania 
ryzyka wystąpienia poważnej krzywdy, stanowiącej niejako odpowied-
nik pojęcia prześladowania w defi nicji uchodźcy. Poszczególne prze-
słanki odnoszą się do naruszeń określonych w art. 2 i 3 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka oraz do przypadków zagrożenia życia lub 
zdrowia wynikających z powszechnego stosowania przemocy w sytuacji 
konfl iktu zbrojnego. Wymóg, aby zagrożenie to było jednocześnie zin-
dywidualizowane wydaje się rodzić sprzeczność, skoro jego źródłem jest 
przemoc stosowana powszechnie i niewymierzona w konkretną osobę 
(w angielskim tekście Dyrektywy indiscriminate violence). Interpretacja 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje jednak, że ocena 
ryzyka doznania poważnej krzywdy w przypadku ostatniej przesłanki 

33 Art. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.  z 2009 r., 
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

34 Art. 15 ustawy o udzielaniu ochrony
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powinna opierać się w głównej mierze na ocenie elementów obiektyw-
nych, w tym zwłaszcza sytuacji w kraju pochodzenia, a nie indywidual-
nej sytuacji danego cudzoziemca.35

Ochrona uzupełniająca jest w Polsce udzielana znacznie częściej niż 
status uchodźcy. W 2009 r. zostało nią objętych 2377 osób (z czego 
2317 decyzją Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a 60 – decyzją 
Rady do Spraw Uchodźców).36 Większość decyzji dotyczyła obywateli 
Federacji Rosyjskiej pochodzących z Czeczenii. 

Cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę uzupełniającą przysługują 
– poza nielicznymi wyjątkami – takie same prawa jak uznanym uchodź-
com. Bardzo istotne jest zapewnienie im na mocy ustawy z 18 mar-
ca 2008 r. równego dostępu do pomocy integracyjnej, w szczególności 
w kontekście wcześniejszych problemów, z jakimi spotykały się osoby, 
które uzyskały pobyt tolerowany i nie były objęte jakąkolwiek formą 
pomocy w celu wsparcia procesu integracji. Wszelkie uwagi dotyczące 
problemów związanych z integracją omówione powyżej w pkt 1.1.1. od-
noszą się również do osób objętych ochroną uzupełniającą. 

Cudzoziemcom, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą, karta po-
bytu wydawana jest na dwa lata, a nie na trzy jak w przypadku uchodź-
ców37. Ponadto nie mają oni prawa do uzyskania dokumentu podróży 
przewidzianego w Konwencji Genewskiej. W sytuacji gdy nie posiadają 
ważnego dokumentu podróży, a uzyskanie nowego dokumentu nie jest 
możliwe, mogą otrzymać polski dokument podróży dla cudzoziemca 
wydawany przez wojewodę38. O ile w dotychczasowej praktyce uzyska-
nie tego dokumentu nie stanowiło problemu, w 2010 r. cudzoziemcy 
objęci ochroną uzupełniającą zaczęli zgłaszać przypadki odmów wyda-
nia dokumentu podróży, uzasadniane przez wojewodów możliwością 
zwrócenia się przez cudzoziemców do przedstawicielstw kraju pocho-
dzenia w celu wydania nowego dokumentu. 

1.1.3. Zgoda na pobyt tolerowany 
Zgoda na pobyt tolerowany była do momentu wprowadzenia do pol-

skiego systemu prawnego instytucji ochony uzupełniającej jedyną for-
mą ochrony międzynarodowej udzielanej cudzoziemcom, wobec których 
nie zachodzą przesłanki nadania statusu uchodźcy, lecz ich wydalenie 

35 Sprawa C-465/07 Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, wyrok z 17 lutego 2009 r. 
36 W 2008 r. ochronę uzupełniającą udzielono 1077 cudzoziemcom, podczas gdy 1526 otrzymało 

zgodę na pobyt tolerowany (ochrona uzupełniająca jest udzielana od 29 maja 2008 r.), w 2007 r. 
– 2918 osoby uzyskały zgodę na pobyt tolerowany, a w 2006 r. – 2110. 

37 Art. 89i ust. 2 ustawy o udzielaniu ochrony
38 Art. 73 ustawy o cudzoziemcach 
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pozostawałoby w sprzeczności z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Polski w dziedzinie ochrony praw człowieka. Po wejściu w życie ustawy 
z 18 marca 2008 r. zgoda na pobyt tolerowany została w procedurze 
uchodźczej w dużej mierze zastąpiona przez ochronę uzupełniającą, 
ze względu na częściowo zbieżne przesłanki udzielania obydwu form 
ochrony. O takim zamiarze ustawodawcy świadczy przepis ustawy z 18 
marca 2008 r., zgodnie z którym wcześniejsze decyzje o udzieleniu 
zgody na pobyt tolerowany wydane na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 
ustawy o udzielaniu ochrony stały się z dniem wejścia nowych prze-
pisów w życie (tzn. 29 maja 2008 r.) decyzjami o udzieleniu ochrony 
uzupełniającej. Uregulowanie to było bardzo istotne dla zachowania 
dotychczasowych praw przez osoby, które uzyskały zgodę na pobyt to-
lerowany przed majem 2008 r. ze względu na uszczuplenie zakresu 
praw cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany.  

Zgoda na pobyt tolerowany odgrywa jednak nadal istotną rolę nie 
tylko jako trzecia forma ochrony rozpatrywana w postępowaniu o na-
danie statusu uchodźcy, ale również w procedurze wydaleniowej. Może 
ona bowiem zostać udzielona nie tylko przez organy orzekające w pro-
cedurze uchodźczej w razie odmowy nadania statusu uchodźcy lub ob-
jęcia ochroną uzupełniającą, ale również przez wojewodę.

Zgodnie z ustawą o udzielaniu ochrony zgoda na pobyt tolerowany 
jest udzielana39 obligatoryjnie w sytuacji, gdy wydalenie cudzoziemca 
mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego 
prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby 
zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu trakto-
waniu albo karaniu, być zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa 
do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy praw-
nej w rozumieniu EKPC.

Ponadto zgoda na pobyt tolerowany jest udzielana wówczas, gdy 
wydalenie cudzoziemca naruszałoby prawo do życia rodzinnego w ro-
zumieniu EKPC lub prawa dziecka określone w Konwencji o Prawach 
Dziecka40, w stopniu istotnie zagrażającym jego zdrowiu psychofi zycz-
nemu. Powyższe rozwiązanie, wprowadzone ustawą z 18 marca 2008 
r. zasługuje na szczególną aprobatę, ponieważ pozwala na uregulowa-
nie sytuacji prawnej cudzoziemców przebywających w Polsce nielegal-
nie, których wydalenie pozostawałoby w sprzeczności z art. 8 EKPC, 
gwarantującym każdemu prawo do poszanowania życia rodzinnego. 

39 Ustawa o ochronie, art. 97 i nast. 
40 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
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Są to przykładowo rodzice małoletnich dzieci posiadających polskie 
obywatelstwo oraz członkowie najbliższej rodziny cudzoziemców legal-
nie przebywających w Polsce, w tym również osoby pozostające w nie-
formalnych związkach. 

Odrębną przesłanką udzielenia zgody na pobyt tolerowany jest nie-
wykonalność wydalenia z przyczyn niezależnych od organu wykonu-
jącego decyzję o wydaleniu i od cudzoziemca. W grę wchodzą zatem 
nie przesłanki ochronne, lecz „techniczna” niemożność wydalenia osób, 
którym, przykładowo, przedstawicielstwo dyplomatyczne odmawia wy-
dania dokumentu podróży. Z uwagi na brak odrębnych regulacji jest 
to ponadto w wielu przypadkach jedyna możliwość legalizacji pobytu 
dla cudzoziemców nie posiadających obywatelstwa żadnego kraju.

Zgoda na pobyt tolerowany może być również udzielona (przesłanka 
fakultatywna) w razie orzeczenia przez sąd o niedopuszczalności eks-
tradycji lub rozstrzygnięcia Ministra Sprawiedliwości o odmowie wyda-
nia cudzoziemca.

W 2009 r. 8141 cudzoziemcom udzielono zgody na pobyt tolerowany 
w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy (65 decyzją Szefa Urzędu 
i 16 decyzją Rady do Spraw Uchodźców). W sumie we wszystkich po-
stępowaniach, w tym w postępowaniu wydaleniowym, zgodę na pobyt 
tolerowany uzyskało 262 cudzoziemców. 

Prawa cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany 
są ograniczone w porównaniu do dwóch wyżej omawianych grup oraz 
uzależnione od przesłanki, na podstawie której zgoda została wydana. 
Większość ograniczeń została wprowadzona ustawą z 18 marca 2008 
r. Jedną z nich jest pozbawienie osób posiadających zgodę na pobyt 
tolerowany możliwości ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu 
podróży dla cudzoziemca. Ponadto cudzoziemcy, którzy otrzymali zgo-
dę na pobyt tolerowany ze względu na niemożność wydalenia wyłączeni 
zostali z możliwości ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie się. Choć 
celem tej regulacji było zapobieżenie nadużyciom ze strony cudzo-
ziemców, jednak jest ono szczególnie dotkliwe dla bezpaństwowców, 
którzy wprawdzie mogą się czuć w Polsce „tolerowani”, nie mają jed-
nak w praktyce możliwości wyjazdu z kraju, np. w celach służbowych, 
a także jakiejkolwiek perspektywy zmiany tego stanu rzeczy, w tym 
również uzyskania innej formy zezwolenia na pobyt, ponieważ wnioski 
o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwo-
lenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE złożone przez osoby 

41 W innym miejscu UdSC podaje, że zgodę na pobyt tolerowany w postępowaniu uchodźczym 
uzyskały 82 osoby. 
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posiadające zgodę na pobyt tolerowany są pozostawiane bez rozpozna-
nia. Osoby, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na pozostałych 
podstawach mogą uzyskać zezwolenie na osiedlenie się dopiero po 10 
latach nieprzerwanego pobytu w Polsce. 

Wszyscy cudzoziemcy, którzy posiadają zgodę na pobyt tolerowany 
mają natomiast prawo do podjęcia pracy bez zezwolenia oraz prowa-
dzenia działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących oby-
wateli polskich. Posiadają również ograniczone prawo do korzystania 
ze świadczeń z pomocy społecznej, obejmujące prawo do uzyskania za-
siłku celowego, nie mogą natomiast korzystać ze wsparcia udzielanego 
w ramach programów integracyjnych.

1.1.4. Ochrona czasowa
Ochrona czasowa została wprowadzona do polskiego porządku 

prawnego ustawą z 11 kwietnia 2001 r. zmieniającą ustawę o cudziem-
cach z 1997 r. Obecnie kwestie dotyczące tej formy ochrony reguluje 
ustawa o udzielaniu ochrony; zostały one dostosowane do uregulowań 
Dyrektywy Rady 2001/55/WE.  

Ochrona czasowa stanowi reakcję na masowy napływ cudzoziem-
ców, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geo-
grafi czny z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfl iktów et-
nicznych lub rażących naruszeń praw człowieka.42 Udzielenie tej formy 
ochrony jest możliwe jedynie na podstawie odpowiedniej decyzji Rady 
Europejskiej lub rozporządzenia Rady Ministrów.43 Instytucja ochrony 
czasowej w formule prawnej przyjętej w 2001 r. nie została nigdy zasto-
sowana w praktyce. We wcześniejszym okresie były natomiast przepro-
wadzane akcje mające na celu udzielenie pomocy osobom poszukują-
cym schronienia na skutek działań wojennych na Bałkanach: w 1992 r. 
Polska przyjęła grupę uchodźców z Bośni-Hercegowiny, a w 1999 r. 
– z Kosowa [Florczak, A., 2003, str. 111 i 118].

1.1.5. Azyl
Azyl może być udzielony cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli zo-

staną łącznie spełnione dwa warunki: jest to niezbędne do zapewnie-
nia mu ochrony oraz przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej 
Polskiej44.

42 Art. 106 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
43 Art. 107 ust. 1 i 2 ustawy o udzielaniu ochrony
44 Art. 90 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
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Cudzoziemiec, który uzyskał azyl, otrzymuje zezwolenie na osied-
lenie się45, a także jest chroniony przed wydaleniem z Polski, chyba 
że został wcześniej pozbawiony azylu46.

W praktyce azyl jest obecnie instytucją martwą, a opublikowane 
przez Urząd do Spraw Cudzoziemców statystyki dotyczące 2009 r. 
nie zawierają żadnych informacji na temat postępowań azylowych. 
W latach 2006-2008 złożonych zostało 8 wniosków o udzielenie azylu, 
a wszystkie wydane w tym okresie decyzje (7) były negatywne.

1.2. Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy
1.2.1. Przebieg postępowania o nadanie statusu uchodźcy 

Organem przyjmującym wnioski o nadanie statusu uchodźcy jest 
komendant oddziału lub placówki Straży Granicznej47.

Złożenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy automatycznie 
wstrzymuje wykonanie decyzji o wydaleniu do czasu doręczenia osta-
tecznej decyzji w sprawie dotyczącej nadania statusu uchodźcy.48 Oma-
wiana zasada obowiązuje bezwarunkowo jedynie w przypadku pierw-
szej procedury o nadanie statusu uchodźcy. W razie złożenia kolejnego 
wniosku cudzoziemiec może zostać wydalony przed jego rozpatrzeniem, 
chyba że Szef Urzędu wstrzyma wykonanie decyzji o wydaleniu do cza-
su doręczenia ostatecznej decyzji, ponieważ uzna, że przemawia za tym 
słuszny interes strony, nie jest to sprzeczne z interesem społecznym 
i złożenie kolejnego wniosku nie nastąpiło w celu opóźnienia wydania 
lub wykonania decyzji o wydaleniu.49 Powyższe uregulowanie zostało 
wprowadzone ustawą z 18 marca 2008 r., aby zapobiec wielokrotnemu 
składaniu wniosków o nadanie statusu uchodźcy przez osoby, których 
sprawa została wcześniej rozstrzygnięta decyzją negatywną. Chociaż 
jest ono zgodne z przepisami unijnymi w tym zakresie50, jednak budzi 
wątpliwości w kontekście zagwarantowania rzeczywistej możliwości re-
alizacji prawa do ubiegania się o azyl i przestrzegania zasady non-re-
foulment. W sytuacji, gdy z różnych przyczyn w pierwszym postępowa-
niu nie zostały w sposób wyczerpujący zbadane wszystkie okoliczności 
sprawy, a Szef Urzędu nie wstrzyma wykonania decyzji o wydaleniu, 
cudzoziemiec w razie wydalenia zostanie pozbawiony możliwości udzia-

45 Art. 90 ust. 2 ustawy o udzielaniu ochrony
46 Art. 96 ustawy o udzielaniu ochrony
47 Art. 28 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
48 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o udzielaniu ochrony
49 Art. 33 ust. 4 ustawy o udzielaniu ochrony
50 Por. art. 7 Dyrektywy proceduralnej
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łu w postępowaniu i uprawdopodobnienia istnienia obawy przed prze-
śladowaniem.  

Wniosek jest rozpatrywany w jednolitej dwuinstancyjnej procedurze 
administracyjnej przez powołane w tym celu wyspecjalizowane organy. 
Są nimi w pierwszej instancji Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
(Szef Urzędu)51, oraz – w drugiej – Rada do Spraw Uchodźców (RdU)52. 
Wydanie decyzji przez organ pierwszej instancji powinno nastąpić 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku53, jednak praktyka 
pokazuje, że cudzoziemcy często dłużej oczekują na decyzję. Odwołanie 
od decyzji Szefa Urzędu można wnieść w ciągu 14 dni od jej otrzymania 
(z wyjątkiem procedury przyspieszonej, o czym poniżej). Decyzja wy-
dana przez RdU jest ostateczna, jednak zgodnie z Kodeksem postępo-
wania administracyjnego przysługuje od niej skarga do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego (WSA), którą należy wnieść w terminie 30 dni 
od otrzymania decyzji Rady. Orzeczenie WSA można zaskarżyć do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w ciągu 30 od dnia doręczenia 
wyroku WSA. Skarga do NSA musi być przygotowana przez adwokata 
lub radcę prawnego. O ile w postępowaniu administracyjnym o na-
danie statusu uchodźcy wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie 
decyzji, skarga do WSA nie ma automatycznie takiego efektu. Sąd może 
jedynie na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu 
wykonania w całości lub w części decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeń-
stwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do od-
wrócenia skutków.54

Rezultatem postępowania może być nadanie statusu uchodźcy, 
udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowa-
ny lub wydalenie z terytorium RP.

Ustawa o udzielaniu ochrony przewiduje ponadto szczególne tryby 
postępowania:

51 W początkowym okresie orzekanie w sprawie nadania statusu uchodźcy leżało w kompe-
tencji Ministra Spraw Wewnętrznych, a cudzoziemcy niezadowoleni z decyzji mogli wystąpić 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na podstawie zmian wprowadzonych nowelą 
do ustawy o cudzoziemcach z 11 kwietnia 2001 r. utworzono Urząd do Spraw Repatriacji i Cu-
dzoziemców (URiC), a organem orzekającym w pierwszej instancji w sprawach uchodźczych 
stał się Prezes URiC. Na mocy ustawy z 24 maja 2007 r. (Dz.U. z 2007 r., nr 120 poz. 818) 
w związku z ograniczeniem kompetencji urzędu zmianie uległa nazwa organu – jest nim obec-
nie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

52 Rada do Spraw Uchodźców rozpoczęła działalność 1 stycznia 1999 r. na podstawie ustawy 
z 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach

53 Art. 35 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
54 Art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administra-

cyjnymi (Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)
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–  w przypadku wniosków oczywiście bezzasadnych obowiązuje przyspie-
szona procedura – decyzja powinna być wydana przez organ pierwszej 
instancji w ciągu 30 dni, a termin na wniesienie odwołania wynosi 
5 dni. Ponadto Rada do Spraw Uchodźców orzeka w składzie jedno-
osobowym, podczas gdy w „zwykłej” procedurze orzekają składy trzy-
osobowe. Możliwe jest również odstąpienie od przesłuchania strony55. 
Za wniosek oczywiście bezzasadny uważa się m.in. wniosek złożony 
przez osobę, która jako przyczynę jego złożenia podała inne przyczyny 
niż obawa przed prześladowaniem z powodów wymienionych w Kon-
wencji genewskiej, pochodzi z kraju uważanego za bezpieczny kraj 
pochodzenia, przedstawiła niespójne, sprzeczne, nieprawdopodobne 
lub niewystarczające wyjaśnienia na potwierdzenie faktu prześlado-
wania, czy też wprowadziła w błąd organ rozpatrujący wniosek.56 Po-
nieważ część uchodźców podczas składania wniosku obawia się ujaw-
nić wszystkie istotne dla sprawy informacje, konsekwencją może być 
uznanie wniosku za oczywiście bezzasadny. W praktyce istotne zna-
czenie ma zwłaszcza krótki, pięciodniowy termin na wniesienie odwo-
łania, w trakcie którego nie zawsze możliwe jest skorzystanie z pomocy 
prawnej udzielanej przez organizacje pozarządowe;

–  postępowanie z udziałem małoletnich bez opieki – zob. pkt 3.5;
–  postępowanie z udziałem ofi ar przemocy i osób niepełnosprawnych 

– szczególne zasady obowiązują wówczas gdy badanie lekarskie lub 
psychologiczne potwierdzi, że cudzoziemiec był poddany przemocy lub 
jest niepełnosprawny. Zapewnienie przeprowadzenia badań jest obo-
wiązkiem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sytuacji, w której 
osoba ubiegająca się o nadanie statusu uchodźcy poinformuje organ 
prowadzący postępowanie, że była poddana przemocy, jest niepeł-
nosprawna, albo gdy jej stan psychofi zyczny stwarza domniemanie, 
że była poddana przemocy57. Wykonywanie jakichkolwiek czynności 
z udziałem cudzoziemca musi odbywać się w warunkach zapewniają-
cych swobodę wypowiedzi, w sposób szczególnie taktowny i dostoso-
wany do jego stanu psychofi zycznego, a także w terminie dostosowa-
nym do tego stanu, uwzględniającym terminy korzystania ze świad-
czeń zdrowotnych. Przesłuchanie odbywa się z udziałem psychologa 
lub lekarza oraz, w miarę potrzeby, tłumacza płci wskazanej przez 
cudzoziemca.58 Ponadto wszelkie czynności mogą być wykonywane 

55 Art. 34 ust. 2 ustawy o udzielaniu ochrony
56 Art. 34 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
57 Art. 68 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
58 Art. 68 ust. 2 ustawy o udzielaniu ochrony
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przez osobę płci wskazanej przez cudzoziemca, która odbyła odpo-
wiednie szkolenie.59 Jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia cudzo-
ziemca, czynności mogą być przeprowadzane w miejscu jego pobytu, 
a także istnieje możliwość zapewnienia przewozu w celu złożenia ze-
znań.60 Uznanie osoby ubiegającej się o nadanie statusu uchodźcy 
za ofi arę przemocy lub osobę niepełnosprawną nie rodzi natomiast 
uprawnienia do uzyskania dostępu do wyspecjalizowanej terapii dla 
ofi ar przemocy, osób torturowanych czy cierpiących na PTSD (zespół 
stresu pourazowego).

Ponadto w ustawie pojawia się pojęcie wniosku niedopuszczalne-
go, za który uznaje się m.in. ponowny wniosek złożony po otrzymaniu 
ostatecznej decyzji negatywnej, jeżeli jest on oparty na tych samych 
podstawach co pierwszy wniosek, a także wniosek złożony przez cudzo-
ziemca, który uzyskał status uchodźcy w innym państwie członkowskim 
UE. W takiej sytuacji postępowanie jest umarzane.61 Stronie przysługuje 
wówczas prawo do wniesienia odwołania na ogólnych zasadach.

1.2.2.  Prawa i obowiązki osób ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy

Osoby, które złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy otrzymu-
ją dokument potwierdzający ich tożsamość oraz uprawniający do poby-
tu w Polsce – Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca.62 
Są również co do zasady chronione przed wydaleniem, o czym była 
mowa powyżej. 

Ponadto cudzoziemcom zapewnia się swobodę kontaktowania się 
z przedstawicielem Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjedno-
czonych do Spraw Uchodźców oraz organizacjami pozarządowymi.63 
W trakcie postępowania mogą składać dokumenty i wyjaśnienia w swo-
im języku, a organy orzekające w sprawie mają obowiązek zapewnienia 
ich tłumaczenia na język polski64.

W czasie trwania postępowania oraz przez dwa miesiące po jego za-
kończeniu mają oni prawo do pomocy socjalnej i opieki medycznej, 
a także mogą uzyskać pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju pocho-
dzenia65. Pomoc socjalna jest co do zasady udzielana w ośrodku i obej-

59 Art. 69 ustawy o udzielaniu ochrony
60 Art. 68 ust. 3 i 4  ustawy o udzielaniu ochrony
61 Art. 40 ustawy o udzielaniu ochrony
62 Art. 55 ustawy o udzielaniu ochrony 
63 Art. 39 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
64 Art. 11 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
65 Art. 70 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
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muje, poza zakwaterowaniem i wyżywieniem, m.in. drobne kieszonko-
we, pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej, 
naukę języka polskiego i pomoce dydaktyczne dla dzieci uczęszczają-
cych do szkoły, które są objęte obowiązkiem szkolnym na ogólnych 
zasadach. Pomoc może być również udzielana w formie świadczenia 
pieniężnego, z którego cudzoziemiec samodzielnie pokrywa koszty 
utrzymania w Polsce66. Opieka medyczna obejmuje natomiast wszyst-
kie, poza leczeniem uzdrowiskowym, świadczenia opieki zdrowotnej, 
do których uprawnione są osoby objęte obowiązkowym lub dobrowol-
nym ubezpieczeniem zdrowotnym67.

Cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy uzyskują również 
dostęp do rynku pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 
w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcy od złożenia wniosku nie została 
– bez ich winy – wydana decyzja w pierwszej instancji. Warunkiem 
podjęcia pracy jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego spełnie-
nie tego warunku, które jest wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców na wniosek zainteresowanej osoby.68  

Cudzoziemcy oczekujący na wydanie decyzji mają obowiązek pozo-
stać w Polsce do czasu rozstrzygnięcia sprawy, z czym wiąże się ko-
nieczność przekazania dokumentu podróży do depozytu Szefa Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców. Są ponadto zobowiązani do stawiania się 
na wezwanie organów prowadzących postępowanie oraz informowa-
nia o każdej zmianie miejsca pobytu i wskazywania aktualnego adre-
su zamieszkania.69 Niedopełnienie ostatniego z obowiązków może mieć 
poważne konsekwencje – korespondencja jest przesyłana pod ostatni 
znany adres i uważana za prawidłowo doręczoną. 

Cudzoziemcy oczekujący na wydanie decyzji skarżą się najczęściej 
na długość postępowania i problemy z uzyskaniem informacji na temat 
jego przebiegu. W kwestiach socjalnych narzekają na warunki w ośrod-
kach oraz zbyt niskie świadczenia – osoby mieszkające w ośrodkach 
otrzymują 70 zł miesięcznie (kieszonkowe i pomoc na zakup środków 
czystości), natomiast cudzoziemcy korzystający ze świadczeń poza 
ośrodkiem 750 zł miesięcznie w przypadku osób samotnie gospodaru-
jących. Kwota przypadająca na osobę ulega zmniejszeniu wraz ze wzro-
stem liczebności rodziny. Trudne jest również znalezienie legalnej pracy 
w sytuacji, gdy w zaświadczeniu potwierdzającym możliwość jej podję-

66 Art. 72 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
67 Art. 73 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
68 Art. 36 ustawy o udzielaniu ochrony
69 Art. 37 ust. 1 pkt 3-6 ustawy o udzielaniu ochrony
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cia wskazuje się jako datę upływu jego ważności termin przewidywa-
nego zakończenia postępowania, zwykle nie dłuższy niż kilka miesięcy. 
Pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby, co do których jest pewność, 
że będą one miały prawo do pracy jedynie przez tak krótki okres.

Powszechne są również skargi na jakość opieki medycznej świad-
czonej w ośrodkach, lekceważące traktowanie ze strony lekarzy oraz 
ich niewystarczającą znajomość języków obcych, zwłaszcza rosyjskie-
go, a także utrudniony dostęp do specjalistycznego leczenia. 

Problemem pozostaje również uboga oferta preintegracyjna, co wy-
nika m.in. z braku zinstytucjonalizowanej polityki w tym zakresie.

1.2.3.  Pozbawienie wolności cudzoziemców ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy

Ustawa o udzielaniu ochrony określa przesłanki pozbawienia wol-
ności osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, różniące się 
od regulacji dotyczących pozostałych grup imigrantów. 

Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy 
co do zasady nie powinni być zatrzymywani, chyba że jest to koniecz-
ne do ustalenia ich tożsamości, zapobieżenia nadużyciu postępowa-
nia o nadanie statusu uchodźcy, zapobieżenia zagrożeniu dla bezpie-
czeństwa, zdrowia, życia czy własności innych osób, a także ochrony 
obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa 
i porządku publicznego70.

Zatrzymanie jest również dopuszczalne wobec cudzoziemców, któ-
rzy nielegalnie przekroczyli lub usiłowali nielegalnie przekroczyć gra-
nicę, za wyjątkiem przypadku bezpośredniego przyjazdu z terytorium, 
na którym istnieją okoliczności uzasadniające ich obawę przed prześla-
dowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy, jeżeli wjechali do Polski 
lub przebywają w Polsce bez zezwolenia i niezwłocznie złożyli wniosek 
o nadanie statusu uchodźcy oraz przedstawili wiarygodne przyczyny 
nielegalnego wjazdu lub pobytu71.

Odrębną podstawą zatrzymania jest sytuacja, w której zachowanie 
cudzoziemca zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych cudzo-
ziemców przebywających w ośrodku dla uchodźców albo pracownikom 
ośrodka. Zatrzymanie odbywa się wówczas na wniosek Szefa Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców.72 

70 Art. 87 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony
71 Art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy o udzielaniu ochrony
72 Art. 87 ust. 2 pkt 1-2 ustawy o udzielaniu ochrony
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Co do zasady osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy 
są umieszczane w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Areszt 
w celu wydalenia stosuje się gdy jest to niezbędne ze względu na obron-
ność lub bezpieczeństwo państwa albo bezpieczeństwo i porządek pub-
liczny. Nie pozbawia się wolności małoletnich bez opieki i osób, których 
stan psychofi zyczny stwarza domniemanie, że były poddane przemocy 
albo są niepełnosprawne,  za wyjątkiem przypadku gdy ich zachowanie 
zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych cudzoziemców prze-
bywających w ośrodku lub pracownikom ośrodka.73 Nie ma natomiast 
ograniczeń jeśli chodzi o zatrzymywanie dzieci ubiegających się o sta-
tus uchodźcy razem z rodzicami.

Umieszczenie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub areszcie 
w celu wydalenia następuje na mocy postanowienia sądu. Jest ono wy-
dawane na okres od 30 do 60 dni. Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek 
o nadanie statusu uchodźcy w trakcie pobytu w strzeżonym ośrod-
ku lub areszcie, pobyt jest przedłużany o kolejne 90 dni. Przedłużenie 
jest również możliwe w razie doręczenia decyzji negatywnej orzekającej 
o wydaleniu. Maksymalny okres pobytu w ośrodku lub areszcie wynosi 
rok.74 

Cudzoziemcom pozbawionym wolności należy umożliwić kontakt 
osobisty, korespondencyjny lub telefoniczny z organizacjami, do któ-
rych zadań statutowych należą sprawy uchodźców, a także osobisty 
kontakt z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczo-
nych do Spraw Uchodźców i z podmiotami świadczącymi pomoc praw-
ną. Kontakt osobisty może być ograniczony lub wyłączony ze względu 
na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
lub przestrzegania postanowień regulaminu organizacyjno-porządko-
wego pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia.75 

W praktyce postanowienia o pozbawieniu cudzoziemców wolności 
są często wydawane w sposób automatyczny, bez uwzględnienia in-
dywidualnych okoliczności konkretnej sprawy. Powszechną praktyką 
jest zatrzymywanie cudzoziemców przekazanych do Polski przez inne 
państwa członkowskie UE na podstawie rozporządzenia Dublin II. 
W większości przypadków są to osoby, które złożyły wnioski o nadanie 
statusu uchodźcy w Polsce, a następnie wyjechały lub próbowały wyje-
chać do jednego z państw Europy Zachodniej, co wypełnia przesłankę 
nielegalnego przekroczenia granicy albo jego usiłowania. 

73 Art. 88 ustawy o udzielaniu ochrony
74 Art. 89 ust. 1-3 ustawy o udzielaniu ochrony
75 Art. 89a ust. 1-2 ustawy o udzielaniu ochrony
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Zdarzają się również przypadki cudzoziemców, którzy zostali za-
trzymani ze względu na nielegalny pobyt i w momencie zatrzymania 
oświadczyli, że pragną ubiegać się o nadanie statusu uchodźcy, jed-
nak okazało się to nieskuteczne i musieli oni ponownie złożyć wnio-
sek już w trakcie pobytu w ośrodku strzeżonym, co miało dla nich 
negatywne skutki w postaci przedłużenia pobytu w ośrodku o kolejne 
90 dni licząc od momentu złożenia wniosku [Centrum Pomocy Praw-
nej im. Haliny Nieć, 2008]. 

Jak wskazuje biuro UNHCR [Offi ce of United Nations High Commis-
sioner for Refugees, 1999] cudzoziemców ubiegających się o nadanie 
statusu uchodźcy powinno się pozbawiać wolności jedynie w drodze 
wyjątku i wyłącznie w sytuacjach, gdy jest to rzeczywiście konieczne. 
Zasadne jest natomiast branie pod uwagę możliwości stosowania in-
nych, niedetencyjnych środków, które zapewnią prawidłowy przebieg 
postępowania, takich jak obowiązek zgłaszania się do określonego 
organu w wyznaczonym czasie, poręczenie, czy wpłata kaucji.

2. Instytucje prawa migracyjnego

2.1.  Formy legalnego pobytu w Polsce cudzoziemców 
spoza UE 

Jak zauważył Białocerkiewicz, dopuszczenie oraz warunki dopusz-
czenia cudzoziemca na terytorium danego państwa należą do sfery jego 
dyskrecjonalnych kompetencji, o ile nie wynikają z wiążącego prawa 
międzynarodowego, w tym w szczególności umów dotyczących praw 
człowieka. Z tego względu państwo nie ma prawnego obowiązku do-
puszczenia cudzoziemca na swoje terytorium, a on z kolei nie może się 
tego skutecznie domagać [Białocerkiewicz 2, 1999, str. 104]. 

Dopiero w ostatnich dekadach XX wieku, w sytuacji postępują-
cej integracji państw zachodnioeuropejskich dostrzeżono koniecz-
ność podjęcia działań mających na celu ujednolicenie przyjmowania 
cudzoziemców w państwach członkowskich [Wróbel, 2007, str. 96]. 
Działania te początkowo odbywały się w ramach współpracy między-
rządowej, by na mocy Traktatu z Amsterdamu przejść w sferę ówczes-
nych regulacji wspólnotowych. Pomimo uregulowania istotnych kwe-
stii związanych z legalną migracją takich jak łączenie rodzin, pobyt 
studentów i naukowców, warunki wjazdu i pobytu pracowników wy-
kwalifi kowanych oraz wprowadzenia statusu rezydenta długotermino-
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wego76, wspólna polityka migracyjna nie reguluje zasadniczej kwestii, 
jaką są migracje zarobkowe oraz zasady wjazdu i pobytu pracowni-
ków i cudzoziemców podejmujących pracę na własny rachunek.

2.1.1. Wizy 
Wizy są wydawane zarówno cudzoziemcom, których pobyt w Polsce 

jest z założenia krótkotrwały (do 3 miesięcy), jak i w przypadku pobytów 
dłuższych (powyżej 3 miesięcy, a maksymalnie na rok), np. w celu wy-
konywania pracy, podjęcia studiów lub nauki. Wizy wydawane są jako 
wizy Schengen oraz wizy krajowe. Co do zasady wizy są wydawane 
przez konsula, którego decyzja o odmowie wydania wizy jest obecnie 
ostateczna. 5 kwietnia 2011 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające 
cudzoziemcom niezadowolonym z decyzji konsula o odmowie wydania 
wizy Schengen lub wizy krajowej wniesienie wniosku o ponowne roz-
patrzenie sprawy. Na złożenie wniosku cudzoziemiec będzie miał 7 dni 
od dnia, w którym została mu doręczona decyzja odmowna.77 

Wiza Schengen uprawnia do jednego lub większej liczby wjazdów, 
oraz ciągłego pobytu lub sumy kolejnych pobytów w państwach obsza-
ru Schengen nie przekraczających 3 miesięcy w ciągu każdego okresu 
6 miesięcy liczonego od dnia pierwszego wjazdu. Wiza krajowa upraw-
nia natomiast do wjazdu i ciągłego pobytu lub kilku pobytów nastę-
pujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące i nieprze-
kraczających łącznie roku w okresie ważności wizy. Maksymalny okres 
ważności wiz pobytowych wynosi 5 lat.78

Ustawa o cudzoziemcach wymienia wiele różnych przyczyn wydania wizy, 
spośród których największe znaczenie odgrywają cele turystyczne, odwie-
dziny, wykonywanie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, studia, 
nauka i szkolenia. Istnieją wizy, które mogą zostać wydane wyłącznie jako 

76 Zob. Dyrektywa Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa 
do łączenia rodzin (Dz.U. UE L 251/12 z 3 października 2003 r.), Dyrektywa Rady 2004/114/
WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich 
w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodze-
nia lub wolontariacie (Dz.U. UE  L 375/12 z 23 grudnia 2004 r.), Dyrektywa Rady 2005/71/
WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli 
państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (Dz.U. UE L 289/15 z 3 listopada 
2005 r.), Dyrektywa Rady 2009/50/WE  z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu 
i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifi kacji (Dz.U. UE L 155/17 z 18 czerwca 2009 r.) i Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 
25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich, będących rezydentami 
długoterminowymi (Dz.U. UE L 016 z 23 stycznia 2004 r.)

77 Art. 37 ust. 4 pkt 1, art. 37 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

78 Art. 31 ustawy o cudzoziemcach
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wizy krajowe, np. wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z po-
siadania Karty Polaka lub repatriacji, realizacji zezwoleń na pobyt w Polsce 
(w przypadku ubiegania się o zezwolenie poza granicami kraju) oraz tzw. 
wizy proceduralne wydawane cudzoziemcom oczekującym na udzielenie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie 
się lub pobyt rezydenta długoterminowego WE w razie złożenia wniosków 
w przewidzianym przez prawo terminie, gdy decyzja nie została wydana 
przed upływem ważności poprzedniej wizy lub karty pobytu.79

Aby wiza Schengen mogła zostać przedłużona, jej posiadacz musi 
wykazać, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie 
jest możliwe opuszczenie przez niego terytorium państw członkowskich 
przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą 
dozwolonego okresu pobytu. Przedłużenie jest możliwe również w razie 
przedstawienia dowodu na istnienie ważnych powodów osobistych uza-
sadniających przedłużenie okresu ważności wizy lub okresu pobytu.80

Z kolei przedłużenie wizy krajowej jest możliwe wyłącznie w sytuacji 
gdy zostaną łącznie spełnione następujące warunki: przemawia za tym 
ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy hu-
manitarne; zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłuże-
nie wizy, musiały wystąpić niezależnie od woli cudzoziemca i nie były 
możliwe do przewidzenia w chwili wydania wizy; z okoliczności sprawy 
nie wynika, że cel pobytu będzie inny niż deklarowany; nie zachodzą 
przesłanki uzasadniające odmowę wydania wizy. Wizę przedłuża się 
ponadto w sytuacji gdy cudzoziemiec trafi ł do szpitala i jego stan zdro-
wia wyklucza możliwość opuszczenia terytorium Polski.81

Szczególne znaczenie mają wizy, wydawane w celu wykonywania 
pracy obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdowy i Gruzji na pod-
stawie pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia 
cudzoziemcowi wykonywania pracy zarejestrowanego w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. Są one wydawane na okres nieprzekraczający 6 miesię-
cy w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu82.

2.2.2. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 
Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zostało wprowa-

dzone do polskiego porządku prawnego ustawą o cudzoziemcach 
z 25 czerwca 1997 r., aby uporządkować zasady pobytu cudzoziem-

79 Art. 26 ustawy o cudzoziemcach
80 Art. 33 rozporządzenia ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy
81 Art. 41 ustawy o cudzoziemcach
82 Art. 26 ust. 1 pkt 5 oraz art. 27 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach
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ców w Polsce oraz wypełnić istniejącą wówczas lukę pomiędzy poby-
tem na podstawie wizy a pobytem stałym [Białocerkiewicz, 2001, 
str. 179-180]. 

W obecnym stanie prawnym jest ono wydawane cudzoziemcom, któ-
rzy wykażą istnienie podstaw do pozostania w Polsce dłużej niż 3 mie-
siące. Zezwolenie jest wydawane na okres maksymalnie dwóch lat83. 
Z możliwości ubiegania się o zezwolenie wyłączeni zostali cudzoziemcy 
posiadający zgodę na pobyt tolerowany, pozbawieni wolności oraz prze-
bywający w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony udzielanego ofi arom handlu ludźmi lub osobom przebywa-
jącym w Polsce nielegalnie, których szczególna sytuacja uzasadniała 
wydanie zezwolenia na okres do 3 miesięcy84.

Decyzję o udzieleniu zezwolenia podejmuje właściwy wojewoda, 
a organem drugiej instancji jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 
Od decyzji Szefa Urzędu przysługuje prawo złożenia skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie skargi 
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest co do zasady posiadanie ubez-
pieczenia zdrowotnego oraz stabilnego i regularnego źródła dochodu 
wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i pozostającej 
na utrzymaniu rodziny, a w przypadku studentów i osób uczących się 
posiadanie wystarczających środów fi nansowych na pokrycie kosztów 
utrzymania i powrotu85.

Ustawa o cudzoziemcach wymienia 19 obligatoryjnych przesłanek 
udzielenia tego zezwolenia (osobie, która spełnia warunki określone 
w ustawie zezwolenie „jest udzielane”) oraz 4 przesłanki fakultatywne 
(zezwolenie „można udzielić”)86. Dodatkowo, w szczególnych sytuacjach 
możliwe jest uzyskanie zezwolenia pomimo nielegalnego pobytu w Pol-
sce w momencie składania wniosku. Kwestie te zostały omówione po-
niżej w pkt 2.4.4.

Wśród najczęstszych przyczyn ubiegania się o udzielenie zezwole-
nia należy wymienić pobyt w celu wykonywania pracy lub prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej, względy rodzinne oraz studia i na-
ukę w Polsce.

83 Art. 56 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach
84 Art. 53 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach
85 Art. 53b ust. 1 ustawy o cudzoziemcach
86 Art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o cudzoziemcach 
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Praca
Warunkiem uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-

czony ze względu na pracę jest przedstawienie zezwolenia na pracę albo 
pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzo-
ziemcowi wykonywania pracy w przypadku, gdy zezwolenie na pracę 
nie jest wymagane87. Szerzej na temat wykonywania przez cudzoziem-
ców pracy w Polsce w pkt 3.1.

Działalność gospodarcza
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy spełnić 

dodatkowy warunek: prowadzona przez cudzoziemca działalność musi 
być korzystna dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczy-
niać się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania 
korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy88. Dla wie-
lu cudzoziemców prowadzących własną działalność na niewielką skalę 
(np. zajmujących się handlem) spełnienie tego warunku jest niemożliwe 
z uwagi na restrykcyjną interpretację omawianego wymogu przez sądy 
oraz organy administracyjne zajmujące się wydawaniem zezwoleń. Jak 
zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 czerwca 2005 
r. (sygn. akt II OSK 201/05) „sam fakt wywiązywania się z obowiąz-
ków podatkowych, osiąganie dodatniego wyniku fi nansowego czy długi 
okres prowadzenia działalności świadczą jedynie o kondycji podmiotu 
gospodarczego i nie są tożsame z prowadzeniem działalności gospodar-
czej korzystnej dla gospodarki narodowej”. W innym wyroku NSA (wy-
rok z 29 czerwca 2006 r., sygn. akt II OSK 69/06) uznał, że „zatrud-
nianie czterech obywateli polskich (…) na podstawie krótkookresowych 
umów cywilnoprawnych nie może przyczynić się w sposób znaczący 
do poprawy sytuacji na rynku pracy, a przez to nie przynosi wymier-
nych korzyści gospodarce narodowej”.     

Przyjęta linia orzecznicza sprawia, że cudzoziemcy, którzy zdecydo-
wali się pracować na własny rachunek – nierzadko ze względu na trud-
ności w znalezieniu zatrudnienia u polskich pracodawców – są w kon-
tekście ubiegania się o zezwolenie na pobyt w trudniejszej sytuacji niż 
osoby świadczące pracę na rzecz innego podmiotu. Nawet jeśli prowa-
dzona przez nich działalność przynosi zyski wystarczające na utrzy-
manie się w Polsce, a przedsiębiorcy systematycznie wywiązują się 
ze wszelkich zobowiązań podatkowych oraz opłacają składki ubezpie-
czeniowe, prowadzenie działalności może okazać się niewystarczające 

87 Art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach
88 Art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach
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dla uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na tej 
podstawie. 

Z tego względu zasadne wydaje się zniesienie wymogu wykazania 
korzyści dla gospodarki narodowej rozumianych w omówiony wyżej 
sposób, ponieważ stanowi on nie tylko przeszkodę dla rozwoju drob-
nych przedsiębiorstw prowadzonych przez cudzoziemców, ale prze-
de wszystkim utrudnia ich właścicielom legalizację pobytu w Polsce. 
W dyskusji panelowej podczas konferencji zorganizowanej 16 grudnia 
2009 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka za takim rozwią-
zaniem opowiedzieli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz MSWiA. Istotne jest na-
tomiast, aby działalność była faktycznie prowadzona, a nie wyłącznie 
formalnie zarejestrowana oraz przynosiła dochód pozwalający przed-
siębiorcy oraz pozostającej na jego utrzymaniu rodzinie na pokrycie 
kosztów utrzymania.

Małżeństwo z obywatelem polskim 
Istotną w praktyce przesłanką udzielenia zezwolenia na zamiesz-

kanie na czas oznaczony jest pozostawanie w związku małżeńskim 
z obywatelem polskim89. Aby umożliwić faktyczną realizację prawa 
małżonków do życia rodzinnego uzyskanie zezwolenia jest również 
możliwe przez osobę przebywającą w Polsce nielegalnie. Stanowiąc jed-
ną z niewielu dróg „wyjścia” przez cudzoziemca z nielegalności, prze-
słanka ta bywa nadużywana. Dlatego też zgodnie z przepisami ustawy 
o cudzoziemcach organy prowadzące postępowanie w sprawie udzie-
lenia zezwolenia są zobowiązane do ustalenia, czy związek małżeński 
nie został zawarty w celu obejścia prawa w sytuacji, gdy okoliczności 
sprawy wskazują, że jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową 
w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa (chyba że wyni-
ka to ze zwyczaju ugruntowanego w danym państwie lub grupie spo-
łecznej), małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikają-
cych z zawarcia małżeństwa, mieszkają oddzielnie, nie spotkali się ni-
gdy przed zawarciem małżeństwa, nie mówią językiem zrozumiałym dla 
obojga, nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych 
istotnych okoliczności, które ich dotyczą, bądź też zawierali wcześniej 
małżeństwa dla pozoru90. Wystąpienie jednej z powyższych przesłanek 
nie powinno automatycznie przesądzać o uznaniu małżeństwa za za-
warte dla pozoru, a jedynie stanowić podstawę do jego zbadania. 

89 Art. 53 ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach
90 Art. 55 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach
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Prawdziwość związków małżeńskich, w szczególności bezdzietnych, 
jest bardzo szczegółowo weryfi kowana w trakcie postępowań o udziele-
nie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony poprzez przesłucha-
nia samych małżonków, świadków (np. członków rodziny, sąsiadów, 
świadków ceremonii ślubnej), a także wizyty w miejscu zamieszkania, 
co sprawia, że postępowania trwają niekiedy wiele miesięcy. Negatyw-
ne skutki takiej praktyki ponoszą także osoby pozostające w rzeczywi-
stych związkach.

W przypadku owdowienia lub rozwodu małżonkowie obywateli 
polskich mogą uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny pod warunkiem, że przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia 
na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z małżeń-
stwem, a za udzieleniem zezwolenia przemawia ich szczególnie ważny 
interes91.

Łączenie rodzin 
Kolejną istotną przesłanką ubiegania się o zezwolenie na zamiesz-

kanie na czas oznaczony jest połączenie z członkiem rodziny – cudzo-
ziemcem mającym prawo legalnego pobytu w Polsce92 na ściśle okre-
ślonych podstawach. Są to: pobyt stały (zezwolenie na osiedlenie się 
lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE); zezwolenie 
na zamieszkanie na czas oznaczony wydawane naukowcom; co naj-
mniej 2 lata pobytu na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas 
oznaczony (w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udziele-
nie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla członka rodziny 
– na podstawie zezwolenia wydanego na okres pobytu nie krótszy niż 
rok); status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca.93 

Defi nicja członka rodziny obejmuje małżonka oraz małoletnie dzie-
ci – wspólne lub jednego z małżonków, własne lub przysposobione. 
Połączenie się ze wstępnym w linii prostej (rodzice, dziadkowie) jest 
możliwe jedynie w przypadku małoletnich bez opieki, którzy uzyska-
li w Polsce status uchodźcy.94 Podobnie jak w przypadku małżonków 
obywateli polskich, w razie owdowienia, rozwodu, separacji lub śmierci 
wstępnego lub zstępnego pierwszego stopnia cudzoziemiec przebywa-
jący w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony udzielonego w związku z łączeniem rodzin uzyskuje zezwolenie 

91 Art. 53 ust. 1 pkt 11 ustawy o cudzoziemcach
92 Art. 53 ust. 1 pkt 7 ustawy o cudzoziemcach
93 Art. 54 ustawy o cudzoziemcach
94 Art. 53 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach
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na zamieszkanie na czas oznaczony, pod warunkiem, że przemawia 
za tym jego szczególnie ważny interes95.

Aby ułatwić uchodźcom i osobom, którym udzielono ochronę uzu-
pełniającą sprowadzenie członków najbliższej rodziny są oni zwolnieni 
z obowiązku spełnienia kryterium posiadania stabilnego i regularnego 
źródła dochodu, pod warunkiem, że złożyli wniosek o udzielenie ze-
zwolenia najpóźniej 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy 
lub ochrony uzupełniającej96. W praktyce łączenie rodzin w przypadku 
osób objętych ochroną międzynarodową napotyka jednak na trudne 
do przezwyciężenia przeszkody, takie jak zapewnienie bezpiecznego 
transportu i pokrycie jego kosztów, uzyskanie dokumentów podróży 
i innych wymaganych dokumentów.

Omawiane przepisy wdrażają unijną Dyrektywę w sprawie prawa 
do łączenia rodzin. Polska nie skorzystała natomiast z przewidzianej 
w Dyrektywie możliwości objęcia łączeniem rodzin również rodziców 
cudzoziemca przebywającego w Polsce lub jego małżonka, pozostają-
cych na ich utrzymaniu i nieposiadających innego wsparcia ze strony 
rodziny w kraju pochodzenia, dorosłych niezamężnych dzieci cudzo-
ziemca lub jego małżonka, jeżeli z uwagi na stan zdrowia nie są one 
w stanie zapewnić sobie utrzymania, a także niepoślubionego partnera, 
z którym cudzoziemiec pozostaje w należycie poświadczonym, stabil-
nym i długotrwałym związku oraz jego dzieci97. 

Studia i nauka w Polsce
Podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych albo 

stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce stanowi obligatoryjną 
przesłankę udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny98, natomiast zamiar podjęcia lub kontynuacji nauki (w tym studiów 
zaocznych, nauki języka polskiego) albo szkolenia zawodowego jest 
przesłanką fakultatywną99. 

Poza omówionymi przesłankami zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony udziela się m.in. naukowcom, urodzonym w Polsce małoletnim 
dzieciom osoby posiadającej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny, cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt rezydenta długoter-
minowego WE w innym państwie Unii Europejskiej i członkom ich rodzin, 

95 Art. 53 ust. 1 pkt 10
96 Art. 53b ust. 4 ustawy o cudzoziemcach
97 Art. 4 ust. 2 i 3 Dyrektywy Rady 2003/86/WE 
98 Art. 53 ust. 1 pkt 16 ustawy o cudzoziemcach 
99 Art. 53a ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach
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ofi arom handlu ludźmi – na szczególnych warunkach oraz obywatelom 
Turcji posiadającym prawo do wykonywania pracy w Polsce. 

Zezwolenie można ponadto udzielić w przypadku innych niż wymie-
nione w ustawie okoliczności, jeżeli uzasadniają one pobyt cudzoziem-
ca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące100. Uregulowanie to po-
zwala na uzyskanie zezwolenia także osobom znajdującym się w bardzo 
różnych sytuacjach życiowych, a nienależącym do żadnej z wprowadzo-
nych przez ustawę kategorii.

Cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie zezwoleń na pobyt zwraca-
ją uwagę na nieznajomość języków obcych wśród pracowników urzę-
dów wojewódzkich zajmujących się wydawaniem zezwoleń oraz udzie-
lanie przez nich niekiedy błędnych albo nieprecyzyjnych informacji 
dotyczących procedur legalizacji pobytu. Pomimo skarg na trudności 
w uzyskaniu niektórych wymagach dokumentów, w tym zwłaszcza 
potwierdzenia zameldowania w Polsce, w 2009 r. wojewodowie wydali 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 30567 osobom, przy 
2738 decyzjach odmownych. 

2.2.3. Zezwolenie na osiedlenie się
Zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP jest – obok zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego WE – zezwoleniem wydawanym 
bezterminowo i istnieje w polskim porządku prawnym od 1997 r., kie-
dy zastąpiono nim instytucję zezwolenia na pobyt stały udzielanego 
na podstawie ustawy o cudzoziemcach z 1963 r. 

W obecnym stanie prawnym zezwolenie na osiedlenie się jest udzie-
lane:
–  urodzonym w Polsce małoletnim dzieciom cudzoziemca posiada-

jącego zezwolenie na osiedlenie się101 – przepisy nie regulują nato-
miast kwestii legalizacji pobytu dzieci do czasu uzyskania zezwolenia 
na osiedlenie się, a jednocześnie wymagają, aby w chwili złożenia 
wniosku pobyt cudzoziemca był w Polsce legalny. W praktyce zezwo-
lenie na osiedlenie się jest udzielane, jednak jasna regulacja ustawo-
wa pozwoliłaby usunąć tę sprzeczność;

–  małżonkom obywateli polskich, pod warunkiem, że pozostają 
w związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata oraz bezpośrednio 
przed złożeniem wniosku przebywali w Polsce nieprzerwanie co naj-
mniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas 

100 Art. 53a ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach
101 Art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach
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oznaczony102. W trakcie postępowania istnieje możliwość ponownego 
zbadania prawdziwości małżeństwa103;

–  uchodźcom i osobom objętym ochroną uzupełniającą po 5 latach 
nieprzerwanego pobytu w Polsce w związku z uzyskaniem jednej 
z form ochrony oraz cudzoziemcom posiadającym zgodę na pobyt 
tolerowany (za wyjątkiem osób, które uzyskały ją ze względu na nie-
możność wydalenia) po 10 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce 
na tej podstawie104. Do wymienionego okresu pobytu zaliczany jest 
również pobyt w Polsce w trakcie postępowania o nadanie statusu 
uchodźcy, nawet jeśli cudzoziemiec przebywał w tym czasie w ośrod-
ku strzeżonym lub areszcie w celu wydalenia105. W praktyce proble-
mem jest uzyskanie zezwolenia na osiedlenie się przez cudzoziem-
ców, którzy przebywają w Polsce od ponad 5 lat i otrzymali zgodę 
na pobyt tolerowany, która następnie przekształciła się w 2008 r. 
z mocy prawa w ochronę uzupełniającą. Osobom takim odmawia się 
udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, argumentując, że posiada-
ją ochronę uzupełniającą dopiero od 2008 r. i nie biorąc w ogóle 
pod uwagę ich wcześniejszego, często wieloletniego, pobytu w Polsce 
w związku z uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany. Chociaż przyję-
cie korzystnej dla cudzoziemców interpretacji jest możliwe na gruncie 
obowiązujących przepisów, jednak skutecznym rozwiązaniem prob-
lemu mogłoby stać się wprowadzenie odpowiednich regulacji o cha-
rakterze przejściowym odnoszących się do tej grupy cudzoziemców;

–  dzieciom obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą ro-
dzicielską106;

–  cudzoziemcom polskiego pochodzenia bezpośrednio na podstawie 
art. 52 ust. 5 Konstytucji RP (szerzej na ten temat w pkt 2.3.3.)
Nieprzerwany pobyt w rozumieniu ustawy o cudzoziemcach ozna-

cza, że żadna z przerw w pobycie nie może być dłuższa niż 6 miesięcy, 
a wszystkie przerwy łącznie nie mogą przekroczyć 10 miesięcy. Za prze-
rwę w pobycie nie uważa się wyjazdów związanych z leczeniem, wyko-
nywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy za granicą 
na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajdu-
je się w Polsce lub towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu pracę 
na tych zasadach.107

102 Art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach
103 Art. 64 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach
104 Art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach
105 Art. 64 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach
106 Art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach
107 Art. 64 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach
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Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się otrzymują 
kartę pobytu ważną 10 lat i w razie niemożności uzyskania dokumentu 
podróży wydanego przez władze kraju pochodzenia mogą się ubiegać 
o polski dokument podróży dla cudzoziemca108.

W 2009 r. 2938 osób uzyskało zezwolenie na osiedlenie się, a 322 
odmówiono udzielenia tego zezwolenia. 

2.2.4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE
Instytucja wydawanego bezterminowo zezwolenia na pobyt rezyden-

ta długoterminowego WE została wprowadzona do polskiego porządku 
prawnego ustawą z 22 kwietnia 2005 r., wdrażając tym samym prze-
pisy unijnej Dyrektywy dotyczącej statusu obywateli państw trzecich, 
będących rezydentami długoterminowymi. 

Podstawowym warunkiem uzyskania zezwolenia jest co najmniej 
pięcioletni legalny i nieprzerwany (defi niowany jak w przypadku ze-
zwolenia na osiedlenie się) pobyt w Polsce. Cudzoziemiec musi ponadto 
posiadać stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do po-
krycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających 
na jego utrzymaniu, a także ubezpieczenie zdrowotne.109 

Możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długotermino-
wego WE pozbawieni są cudzoziemcy posiadający jedną z form ochrony 
międzynarodowej (zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą lub czasową) lub ubiegający się o jej udziele-
nie, przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie 
na czas oznaczony w związku z łączeniem rodzin, w celu odbywania 
studiów, szkolenia zawodowego lub nauki, a także pracownicy au pair, 
sezonowi i delegowani w celu transgranicznego świadczenia usług oraz 
osoby pozbawione wolności110. 

Wyłączenia dotyczącego cudzoziemców przebywających w Polsce 
w celu połączenia z członkiem rodziny nie przewiduje Dyrektywa o re-
zydentach i trudno znaleźć dla niego uzasadnienie. Ponieważ dodatko-
wo czasu pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie 
na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną nie wlicza się do okre-
su nieprzerwanego pięcioletniego pobytu111, cudzoziemiec przebywają-
cy w Polsce na tej podstawie nie ma możliwości uzyskania zezwolenia 
na pobyt rezydenta długoterminowego, nie może też ubiegać się o ze-

108 Art. 72 ust. 3 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach
109 Art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach
110 Art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach
111 Art. 65 ust. 4 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach
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zwolenie na osiedlenie się i jest niejako skazany na pobyt na podstawie 
kolejnych zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony. 

Z kolei w przypadku studentów, osób uczących się lub odbywają-
cych szkolenie zawodowe do  nieprzerwanego pobytu wliczana jest po-
łowa okresu pobytu na podstawie wiz albo zezwoleń na zamieszkanie 
na czas oznaczony udzielonych w związku ze studiami, nauką albo 
szkoleniem112, co jest zgodne z wymogami Dyrektywy.

Rezydenci długoterminowi otrzymują kartę pobytu ważną 5 lat 
i w razie niemożności uzyskania dokumentu podróży wydanego przez 
władze kraju pochodzenia mogą otrzymać polski dokument podróży 
dla cudzoziemca113. 

Liczba cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego była w 2009 r. ponad dwukrotnie niższa aniżeli tych, 
którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się (1271 osób, przy 196 de-
cyzjach negatywnych). Może to wynikać z faktu, że cudzoziemcy decydu-
jący się pozostać w Polsce na stałe są w dużej części związani z naszym 
krajem poprzez więzy rodzinne lub polskie pochodzenie. Jednocześnie 
w przypadku zezwolenia na osiedlenie się nie bierze się pod uwagę kry-
terium dochodowego, które z kolei jest podstawową przesłanką badaną 
w postępowaniu dotyczącym rezydentów długoterminowych. Nie wszyscy 
cudzoziemcy natomiast, nawet od dawna mieszkający w Polsce, spełnia-
ją wymóg stabilności i regularności ofi cjalnie osiąganych dochodów.

2.2.  Sytuacja obywateli Unii Europejskiej i członków ich 
rodzin 

Kwestie związane z pobytem obywateli Unii Europejskiej i członków 
ich rodzin reguluje odrębna ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i człon-
ków ich rodzin (ustawa o obywatelach UE). Powyższa ustawa wdraża 
przepisy unijnej dyrektywy w sprawie prawa obywateli Unii i członków 
ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium 
Państw Członkowskich114. Prawo to stanowi praktyczną realizację swo-
body przepływu osób w UE, o której mowa w art. 26 Traktatu o Funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej. 

112 Art. 65 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach 
113 Art. 72 ust. 3 pkt 3 i art. 73 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach
114 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-

wie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Państw Członkowskich (Dz.U. UE L 158 z 30 kwietnia 2004 r.)
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Obywatele UE mają prawo pozostawać w Polsce przez okres dłuższy niż 
3 miesiące pod warunkiem, że posiadają ubezpieczenie oraz środki fi nan-
sowe wystarczające na utrzymanie siebie i członków rodziny, tak aby nie 
stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, bądź też są pracownikami lub 
pracują na własny rachunek, albo pozostają w związku małżeńskim z oby-
watelem polskim115. Są oni zobowiązani do zarejestrowania pobytu przekra-
czającego 3 miesiące; otrzymują wówczas zaświadczenie o zarejestrowaniu 
pobytu obywatela UE, które powinno zostać wydane niezwłocznie116. Po 5 
latach nieprzerwanego pobytu w Polsce nabywają prawo stałego pobytu 
i otrzymują dokument potwierdzający to prawo117. Ustawa o obywatelach 
UE defi niuje nieprzerwany pobyt oraz określa przypadki, w których możli-
we jest wcześniejsze nabycie prawa stałego pobytu118. 

Pojęcie członka rodziny obywatela UE jest szersze niż w przypadku 
obywateli państw trzecich pragnących połączyć się z rodziną i obejmuje 
małżonków, dzieci obywatela UE lub jego małżonka w wieku do 21 lat 
lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, a tak-
że rodziców obywatela UE lub jego małżonka, pozostających na ich 
utrzymaniu119. 

Członkowie rodziny obywateli UE pochodzący spoza Unii mogą wje-
chać do Polski razem z obywatelem UE albo dołączyć do niego na pod-
stawie wizy Schengen lub wizy krajowej wydawanej przez konsula lub 
komendanta placówki Straży Granicznej. Podstawą odmowy wydania 
wizy mogą być wyłącznie względy bezpieczeństwa lub wpis do wyka-
zu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. 
Od decyzji o odmowie wydania wizy można wnieść odwołanie odpo-
wiednio do Ministra Spraw Zagranicznych lub Komendanta Głównego 
Straży Granicznej.120 

W razie pobytu przekraczającego 3 miesiące członkowie rodziny 
obywatela UE mają obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny 
obywatela UE, która potwierdza prawo do pobytu w Polsce i co do zasa-
dy jest ważna 5 lat. Jest ona wydawana na wniosek cudzoziemca, któ-
ry otrzymuje niezwłocznie zaświadczenie potwierdzające złożenie wnio-
sku.121 W trakcie rozpatrywania wniosku możliwe jest przeprowadzenie 
postępowania zmierzającego do ustalenia, czy związek małżeński nie 

115 Art. 16 ust. 1 ustawy o obywatelach UE
116 Art. 20 i art. 22 ustawy o obywatelach UE
117 Art. 42 i art. 48 ust. 1 ustawy o obywatelach UE
118 Odpowiednio art. 45 i art. 47 ustawy o obywatelach UE
119 Art. 2 pkt 4 ustawy o obywatelach UE
120 Art. 10 ustawy o obywatelach UE
121 Art. 20 i art. 30 ustawy o obywatelach UE



64 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze?

został zawarty dla pozoru122. Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu 
w Polsce wraz z obywatelem UE członek rodziny pochodzący spoza Unii 
nabywa również prawo stałego pobytu123, które potwierdza karta stałe-
go pobytu członka rodziny obywatela UE. 

Obywatele UE i członkowie ich rodzin są w uprzywilejowanej pozycji 
wobec innych cudzoziemców, stąd uregulowanie pobytu nie sprawia im 
zwykle większych trudności. Grupa członków rodzin pochodzących spo-
za UE odnotowanych w statystykach jest bardzo nieliczna – w 2009 r. 
zaledwie 118 osób złożyło wnioski o wydanie karty pobytu członka ro-
dziny UE, a 17 – o wydanie karty stałego pobytu. W tym samym okresie 
wnioski o zarejestrowanie pobytu złożyło 6507 obywateli UE, a 1597 
– o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

2.3.  Szczególne uregulowania dotyczące cudzoziemców 
polskiego pochodzenia

2.3.1. Repatriacja
Problematyka repatriacji była regulowana przez kilka ustaw m.in. 

przez ustawę o obywatelstwie polskim z 1951 r.124, z 1962 r.125, zaś 
tryb i zasady udzielania wizy repatriacyjnej określały przepisy ustawy 
z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 114, poz. 739 
z późn. zm.).” W dniu 9 listopada 2000 r. uchwalono, obowiązującą 
do dziś, ustawę o repatriacji126, która określa m.in. nabycie obywatel-
stwa polskiego w drodze repatriacji i udzielanie zezwoleń na osiedlenie 
się w Polsce dla członków najbliższej rodziny repatrianta, formy i tryb 
udzielania pomocy dla repatriantów, zasady aktywizacji zawodowej re-
patriantów i uznania za repatrianta. Ustawa była zmieniana w 2004 r., 
2005, dwukrotnie w 2007, w 2008 r. i w 2009 r.

Ustawa o repatriacji wprowadza defi nicję repatrianta, którym jest 
osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Polski na podstawie 
wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe127. 

Ustawa również defi niuje, co należy rozumieć przez osobę pochodze-
nia polskiego. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy, osobą polskiego pocho-
dzenia jest osoba deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie 
następujące warunki: 

122 Art. 25 ustawy o obywatelach UE
123 Art. 43 ustawy o obywatelach UE
124 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 25).
125 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. 1962 nr 10 poz. 49 z późn. zm.).
126  (Dz.U. z 2004 r., Nr 53, poz. 532 z późn. zm.).
127 Art. 1 ust 2 ustawy o repatriacji
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–  co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków 
było narodowości polskiej; (warunek ten określa się za spełniony „jeże-
li co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków 
wnioskodawcy potwierdziło swoją przynależność do Narodu Polskiego 
przez, w szczególności, pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów”

–  wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęg-
nowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów128.
Należy podkreślić, że repatriant nabywa obywatelstwo polskie z mocy 

prawa z dniem przekroczenia granicy Polski129.
Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana tylko cudzoziem-

cowi, który przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwał na stałe 
na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, 
Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Re-
publiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekista-
nu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej130.

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumen-
ty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, przez władze 
byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnio-
skodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków. Tymi dokumen-
tami mogą być m.in.: polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego 
lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością, 
dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, 
zawierające wpis informujący o narodowości polskiej, dokumenty potwier-
dzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o na-
rodowości polskiej, dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe 
zawierające wpis informujący o narodowości polskiej131.

Małżonkowi cudzoziemca, który nie jest pochodzenia polskiego i chce 
zamieszkać w Polsce, udziela się mu zezwolenia na osiedlenie się.132 
Postępowanie w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia i wydania 
wizy repatriacyjnej prowadzi konsul właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie, po uzyskaniu zgo-
dy ministra właściwego do spraw wewnętrznych133. Od decyzji konsula 
cudzoziemcom przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych134.

128 Art. 5 ust 1 ustawy o repatriacji
129 Art. 4 ustawy o repatriacji
130 Art. 9 ustawy o repatriacji
131 Art. 8 ustawy o repatriacji
132 Art. 15 ustawy o repatriacji
133 Art. 5 ust 4 ustawy o repatriacji
134 Art. 5 ust 4a ustawy o repatriacji
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2.3.2. Karta Polaka
Początek prac nad ustawą o Karcie Polaka datuje się na rok 1999 r. 

W dniu 22 kwietnia 1999 r. Senat uchwalił wniesienie do Sejmu projek-
tu ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzenia przynależności do Naro-
du Polskiego osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia.135 
Jednakże ustawa o Karcie Polaka została podpisana dopiero w dniu 22 
września 2007, zaś weszła w życie w dniu 29 marca 2008 r.136 

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależ-
ność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki: 

 1) wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podsta-
wową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz 
znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów; 

 2) w obecności konsula, lub upoważnionego pracownika organiza-
cji pozarządowej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu 
Polskiego; 

3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo 
polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje 
pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo pol-
skie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej 
działającej na terenie jednego z państw, potwierdzające aktywne zaan-
gażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej 
mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.137

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej 
w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo, lub 
posiadającej status bezpaństwowca w jednym z następujących państw: 
Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, 
Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgi-
skiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, 
Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrai-
ny lub Republiki Uzbekistanu.138

Z możliwości starania się o przyznanie Karty Polaka wyłączono 
obywateli polskich jak i cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenia 
na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.139

135 http://www.senat.gov.pl/K4/DOK/UCH/34/147UCH.HTM, druk sejmowy 1206,
 http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf?OpenDatabase 
136  Karta marzeń Ukraińca, Dziennik, 17.03.2008 r.s.6., por. Ewa Wojnarska-Krajewska, Karta 

Polaka – pierwsze podsumowania, Indos, nr 15 (39), Biuro Analiz Sejmowych, wrzesień 2008 r. 
http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/0DB67A35DC633158C12574B2003713D5/$fi le/in-
fos_39.pdf

137 Art. 2 ustawy o Karcie Polaka
138 Art. 2 ust 2 ustawy o Karcie Polaka
139 Art. 2 ust 4 ustawy o Karcie Polaka, Komentarz: Biuletyn Migracyjny, nr 18, maj-czerwiec 2008 r., 

BM nr 17, marzec-kwiecień 2008, BM nr14, sierpień- wrzesień 2007, nr 13, czerwiec-lipiec 2007,  
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W przypadku otrzymania decyzji o odmowie przyznania Karty Pola-
ka, cudzoziemiec ma prawo do odwołania się do Rady do Spraw Pola-
ków na Wschodzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji140. 

2.3.3. Ustawa o stwierdzaniu pochodzenia polskiego 
Przepis artykułu 52 ust. 5 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

podkreśla, że „Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone 
zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na stałe”. Przez bardzo długi okres czasu nie podejmowano prac 
legislacyjnych dotyczących stwierdzania pochodzenia polskiego. Na ko-
nieczność unormowania trybu stwierdzania pochodzenia polskiego dla 
celów wskazanych w art. 52 ust. 5 Konstytucji podkreślił Trybunał 
Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 27 maja 2003 r.,( sygn. akt S 
2/03). Dopiero w dniu 11 maja 2007 r. przedstawiono po raz pierwszy 
projekt ustawy o stwierdzaniu pochodzenia polskiego, który141 regulo-
wał zasady i tryb stwierdzania pochodzenia polskiego cudzoziemców 
oraz właściwość organów w tych sprawach. Ustawa miała stanowić re-
alizację właśnie przepisu art. 52 ust. 5 Konstytucji RP. 

W czasie procesu legislacyjnego pojawiły się wątpliwości czy ustawa 
w planowanym kształcie rzeczywiście będzie w sposób prawidłowy rea-
lizować przepis art. 52 Konstytucji.142 

W uzasadnieniu projektu z 2007 r. o stwierdzeniu pochodzenia pol-
skiego, podkreślono konieczność uregulowania kwestii stwierdzenia 
pochodzenia polskiego z dwóch powodów –ustawa o repatriacji nie po-
siada charakteru uniwersalnego, i że ustawa o repatriacji wprowadza 
ograniczenia geografi czne. Ustawa o stwierdzaniu pochodzenia polskie-
go miała mieć charakter powszechny i wprowadzać możliwość udzie-
lenia zezwolenia na osiedlenie się wszystkim cudzoziemcom, których 
pochodzenia zostałoby stwierdzone zgodnie z projektowaną ustawą.143

Osoba, której pochodzenie zostałoby stwierdzone zgodnie z ustawą, 
musiałaby spełnić dodatkowe warunki, przewidziane przez znowelizo-
wana ustawę cudzoziemcach, czyli musiałaby bezpośrednio przed zło-
żeniem wniosku przebywać nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej przez okres 2 lat na podstawie wiz lub zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony oraz posiadać stabilne i regularne źródło 

140 Art. 21 ustawy o karcie Polaka. Więcej w: Jacek Jagielski, Dorota Pudzianowska, Ustawa 
o Karcie Polaka. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 

141 Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów http://www.radalegislacyjna.gov.pl/mobil/
strona.php?id=230, RL-0303-78/07  kwiecień 2010, 

142 Opinia prof. Banaszka, opinia HFHR na temat projektu z dnia 11 maja 2007 r. 
143 Uzasadnienie projektu ustawy o stwierdzaniu pochodzenia polskiego
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dochodu wystarczającego do utrzymania siebie oraz członków rodziny 
pozostających na jego utrzymaniu, a także ubezpieczenie zdrowotne. 

Do dnia dzisiejszego nie uchwalono ustawy o stwierdzaniu pocho-
dzenia polskiego. Obecnie w czasie trwania postępowania o stwierdza-
niu pochodzenia polskiego, posiłkowo stosuje się przepisy o repatriacji 
z dnia 9 listopada 2000 r. 

2.4.  Regulacje prawne dotyczące osób nielegalnie 
przebywających w Polsce

2.4.1. Wydalenie i przesłanki uniemożliwiające wydalenie.
Decyzja o wydaleniu z Polski jest decyzją administracyjną, wydawa-

ną przez wojewodę, w której cudzoziemiec jest zobowiązany do opusz-
czenia Polski. Decyzja podlega wykonaniu dobrowolnemu lub przymu-
sowemu. 

Cudzoziemiec otrzyma decyzję o wydaleniu jeśli m.in.;144 
 1)  nie posiada wizy lub innego zezwolenia i przebywa w Polsce;
 2)  nie wyjechał z Polski po upływie 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy 

liczonych od dnia pierwszego wjazdu do strefy Schengen;
 3)  wykonywał pracę niezgodnie z przepisami obowiązującymi w Pol-

sce;
 4)  nie posiada odpowiedniej ilości pieniędzy do pokrycia kosztów po-

bytu w Polsce;
 5)  jego dane są wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt 

na terytorium jest niepożądany, jeżeli wjazd cudzoziemca na to te-
rytorium nastąpi w okresie obowiązywania wpisu lub jego dane 
znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen; 

 6)  jego dalszy pobyt stanowiłby zagrożenie dla obronności lub bez-
pieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego albo naruszałby interes Polski;

 7)  niezgodnie z przepisami przekroczył lub usiłował przekroczyć gra-
nicę;

 8) dobrowolnie nie opuścił Polski w terminie określonym w decyzji:
a)  o zobowiązaniu do opuszczenia tego terytorium,
b)  o odmowie lub cofnięciu udzielenia zezwolenia na zamieszkanie 

na czas oznaczony,
 9)  nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Pań-

stwa;

144 Art. 88 ustawy o cudzoziemcach. 
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10)  zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w Pol-
sce;

11)  przebywa poza strefą przygraniczną, lub po upływie okresu poby-
tu, do którego był uprawniony na podstawie zezwolenia na prze-
kraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Decyzji o wydaleniu nie wydaje się, a wydanej nie wykonuje, jeżeli:
1)  zachodzą okoliczności do udzielenia zgody na pobyt tolerowany – tj. 

określone w art. 97 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Polski145,

2)  cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziem-
ca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na po-
byt rezydenta długoterminowego WE i jego dalszy pobyt nie stanowi 
zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, 

3)  cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy pobytowej upo-
ważniającej tylko do przyjazdu do Polski ze względów humanitar-
nych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynaro-
dowe; lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielo-
nego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach146,

145 Art. 97.1. ustawy stanowi: „Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wydalenie: 1) mogłoby nastąpić jedynie do kra-
ju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, 
w którym mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowa-
niu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego proce-
su sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej w rozumieniu Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.; 
1a) naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowie-
ka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., lub narusza-
łoby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 
526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psycho-
fi zycznemu; 2) jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję 
o wydaleniu i od cudzoziemca; 2. Cudzoziemcowi można udzielić zgody na pobyt tolerowany 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wydalenie mogłoby nastąpić jedynie do 
kraju, do którego wydanie cudzoziemca jest niedopuszczalne na podstawie orzeczenia sądu 
o niedopuszczalności wydania cudzoziemca albo na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Spra-
wiedliwości o odmowie jego wydania, uwzględniając przyczynę, z powodu której odmówiono 
wydania cudzoziemca, oraz interes Rzeczypospolitej Polskiej.”

146 Wojewoda może udzielić zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi, który 
przebywa w Polsce nielegalnie, jeżeli: 1) przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca 
osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej; 2) wyjątkowa sytuacja 
osobista wymaga obecności cudzoziemca 3) wymaga tego interes Polski 4) organ właściwy do 
prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi stwierdza, że cudzoziemiec 
jest prawdopodobnie ofi arą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 
2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz. Urz. WE L 203 z 1.08.2002, str. 1; Dz.Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 52). 
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4)  cudzoziemiec został czasowo oddelegowany w celu świadczenia 
usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę 
mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, uprawnionemu 
do przebywania i zatrudnienia na terytorium tego państwa,

5)  cudzoziemiec posiada zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie 
na pobyt rezydenta długoterminowego WE.147

Ochrona przed wydaniem decyzji o wydaleniu realizuje art. 8 Konwen-
cji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPCz)148 i prze-
pisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Cudzoziemcowi przysługuje odwołanie od decyzji o wydaleniu w cią-
gu 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie kieruje się do Szefa do spraw 
Cudzoziemców, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję o wy-
daleniu. Wniesienie odwołania od decyzji o wydaleniu wstrzymuje wy-
konanie decyzji, chybże decyzji nadano rygor natychmiastowej wyko-
nalności.149

Jednakże nie istnieją przepisy regulujące postępowanie dotyczące 
cudzoziemców, którzy już otrzymali decyzję o wydaleniu, a po wyda-
niu której pojawiły się okoliczności uzasadniające udzielenie im zgody 
na pobyt tolerowany. 

2.4.2. Zobowiązanie do opuszczenia Polski
Decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia150 jest decyzją administra-

cyjną wydawaną przez komendanta wojewódzkiego Policji, komendan-
ta powiatowego (miejskiego) Policji, komendanta oddziału Straży Gra-
nicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej.151 

Decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia Polski w ciągu 7 dni jest wy-
dawana gdy cudzoziemiec dobrowolnie wyjedzie z Polski w przypadku 
zaistnienia niektórych okoliczności uzasadniających wydanie decyzji 
o wydaleniu:
1)  Cudzoziemiec nie posiada wizy lub innego zezwolenia i przebywa 

w Polsce;

147 Art. 89 ustawy o cudzoziemcach
148 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 

4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem 
nr 2. (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 z późn. zm.)

149 Art. 90 ustawy o cudzoziemcach
150 Art. 97 ustawy o cudzoziemcach
151 Art. 98 ustawy o cudzoziemcach
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2)  cudzoziemiec nie wyjechał z Polski po upływie 3 miesięcy w okresie 6 
miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu do strefy Schengen;

3)  cudzoziemiec wykonywał pracę niezgodnie z przepisami obowiązu-
jącymi w Polsce;

4)  cudzoziemiec nie posiada odpowiedniej ilości pieniędzy do pokrycia 
kosztów pobytu w Polsce i nie może wskazać wiarygodnych źródeł 
ich otrzymania;

5)  cudzoziemiec niezgodnie z przepisami przekroczył lub usiłował prze-
kroczyć granicę;

6)  cudzoziemiec przebywa poza strefą przygraniczną, lub po upływie 
okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie zezwolenia 
na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.152

Decyzji o zobowiązaniu nie wydaje się cudzoziemcowi:153

1)  który jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca po-
siadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt 
rezydenta długoterminowego;

2)  przebywa w Polsce na podstawie wizy pobytowej upoważniającej tyl-
ko do przyjazdu ze względów humanitarnych lub zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53a 
ust. 2;

3)  czasowo oddelegowanemu w celu świadczenia usług w Polsce przez 
pracodawcę mającego siedzibę na terytorium państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
uprawnionemu do przebywania i zatrudnienia na terytorium tego 
państwa – jeśli ten cudzoziemiec niezgodnie z przepisami przekro-
czył lub usiłował przekroczyć granicę lub gdy nie posiada wizy lub 
innego zezwolenia i przebywa w Polsce.
Od decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia Polski przysługuje od-

wołanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do wojewody. Decy-
zji o zobowiązaniu do opuszczenia nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności. Oznacza to, że wniesienie odwołania nie wstrzymuje 
wykonania decyzji154. Natomiast cudzoziemiec może złożyć wniosek 
o wstrzymanie wykonania decyzji.155

152 Art. 97 ust 1 ustawy o cudzoziemcach
153 Art. 97 ust 2 ustawy o cudzoziemcach
154 Art. 130 par 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
155 Art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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2.4.3.  Pozbawienie wolności w związku z postępowaniem wydale-
niowym156

Każdy cudzoziemiec może zostać zatrzymany na 48 godzin przez 
Straż Graniczną lub Policję, jeśli zachodzą okoliczności, przemawiające 
za wydaniem decyzji o wydaleniu lub gdy cudzoziemiec nie wykonuje 
obowiązków, określonych w decyzji o wydaleniu.157 Po zatrzymaniu cu-
dzoziemca, następnie Policja lub Straż Graniczna może podjąć nastę-
pujące działania:
1)  wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o umieszczenie cudzo-

ziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia;
2)  wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o cofnięciu 

zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta dłu-
goterminowego WE;

3)  wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o wydaleniu 
cudzoziemca;

4)  wykonać decyzję o wydaleniu. 

Policja lub Straż Graniczna ma obowiązek zwolnienia cudzoziemca 
z aresztu w celu wydalenia lub strzeżonego ośrodka:
1)  jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie został przekazany 

do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o umieszczenie w strzeżonym 
ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia;

2)  jeżeli w ciągu 24 godzin od chwili przekazania do dyspozycji sądu 
nie doręczono mu postanowienia o umieszczeniu; 

3)  na polecenie sądu;
4)  jeżeli ustanie przyczyna zatrzymania.158

Cudzoziemiec jest umieszczany w strzeżonym ośrodku, jeżeli:159

1)  jest to niezbędne do sprawnego przeprowadzenia postępowania 
w sprawie o wydalenie lub o cofnięcie zezwolenia na osiedlenie się 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

2)  zachodzi uzasadniona obawa, że będzie się uchylał od wykonania 
decyzji o wydaleniu lub decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie 
się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

3)  przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę niezgodnie z przepi-
sami.

156 Art. 101 i następne ustawy o cudzoziemcach.
157 Przesłanki wydania decyzji o wydaleniu zostały określone w pkt wyżej.
158 Art. 101 ust. 3 a ustawy o cudzoziemcach.
159 Art. 106 ustawy o cudzoziemcach.
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Areszt w celu wydalenia stosuje się wobec cudzoziemca160, jeżeli za-
chodzi potrzeba umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku oraz 
istnieje obawa, że cudzoziemiec nie podporządkuje się zasadom pobytu 
obowiązującym w strzeżonym ośrodku. Cudzoziemca nie umieszcza się 
w ośrodku lub areszcie, jeżeli pobyt stanowiłby niebezpieczeństwo dla 
jego życia lub zdrowia. Cudzoziemiec jest umieszczany w ośrodku lub 
areszcie na okres nieprzekraczający 90 dni. Czas pobytu w ośrodku lub 
areszcie może zostać przedłużony, jednakże okres pobytu w strzeżonym 
ośrodku oraz w areszcie w celu wydalenia nie może przekroczyć roku.161 
Cudzoziemcowi przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na postano-
wienie sądu o umieszczeniu cudzoziemca w ośrodku lub areszcie.

Sąd rejonowy wydaje postanowienie o zwolnieniu cudzoziemca 
z ośrodka lub aresztu gdy:162

1)  ustaną przyczyny uzasadniające stosowanie tych środków;
2)  jego pobyt w ośrodku lub areszcie jest zagrożeniem dla jego zdrowia 

lub życia;
3)  zostaną stwierdzone inne okoliczności, uniemożliwiających przeby-

wanie cudzoziemca w ośrodku lub areszcie;
4)  zostanie uchylona lub stwierdzona nieważności decyzji o wydaleniu 

cudzoziemca z Polski;
5)  cudzoziemcowi zostanie nadany status uchodźcy, udzielona ochro-

na uzupełniająca lub udzielony azyl;
6)  cudzoziemcowi zostanie udzielona zgoda na pobyt tolerowany;
7)  zastosowania wobec cudzoziemca tymczasowego aresztowania albo 

innego środka prawnego skutkującego pozbawieniem wolności.

Cudzoziemcowi przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie163 
za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 
w przypadku niewątpliwie niesłusznego umieszczenia w strzeżonym 
ośrodku lub w areszcie.

160 Art. 102 ust 2 ustawy o cudzoziemcach.
161 Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Asima S. Izba Karna z 2007-09-27, I KZP 36/07.
162 Art. 107 ustawy o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r.
163 Art. 108 ustawy o cudzoziemcach.



74 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze?

2.4.4. Możliwości „zalegalizowania pobytu”
2.4.4.1. Akcje regularyzacyjne i ich ocena 164

Pierwsza tzw. abolicja dla cudzoziemców, nielegalnie przebywają-
cych na terenie Polski, została wprowadzona przez przepisy ustawy 
o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. Zasady zalegalizowania 
pobytu zostały określone w przepisie art. 154 ustawy. Cudzoziemiec 
musiał spełnić łącznie następujące warunki:
1)  nielegalnie przebywać w Polsce w dniu wejścia w życie ustawy i prze-

bywać nieprzerwanie, co najmniej od dnia 1 stycznia 1997 r., 
2)  złożyć w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. wniosek o udzielenie 

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
3)  wskazać lokal mieszkalny, w którym zamierzał przebywać i przed-

stawić tytuł prawny do jego zajmowania,
4)  posiadać przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę w Polsce albo 

pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia go lub 
powierzenia mu wykonywania innej pracy zarobkowej, lub pełnienia 
funkcji w zarządach osób prawnych prowadzących działalność go-
spodarczą, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane, 

5)  lub posiadać dochody lub mienie wystarczające na pokrycie kosz-
tów utrzymania i leczenia swojego i członków rodziny pozostających 
na jego utrzymaniu, bez potrzeby korzystania ze wsparcia material-
nego ze środków pomocy społecznej przez okres 1 roku.

Po złożeniu wniosku, cudzoziemcowi wydawana była wiza pobytowa 
przez wojewodę na okres do zakończenia postępowania w pierwszej in-
stancji w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony. 

W razie spełnienia wyżej warunków wojewoda właściwy ze wzglę-
du na miejsce pobytu cudzoziemca udzielał cudzoziemcowi zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony, na okres 1 roku, jeżeli nie 
spowodowałoby to zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa pań-
stwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego albo obciążenia dla 
budżetu państwa oraz nie naruszałoby to interesu Polski. Jeśli dane 
cudzoziemca znajdowały się w wykazie osób niepożądanych, wojewoda 
zobowiązany był zwrócić się o przekazanie informacji czy pobyt cudzo-
ziemca stanowiłby zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa pań-
stwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

164 Por. Artur Gruszczyk, Regularyzacja imigrantów – doświadczenia europejskie i wnioski dla 
Polski.  Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2008 r.
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Ustawa wprowadziła również możliwość wyjazdu cudzoziemca z Pol-
ski, przebywającego nielegalnie, bez konsekwencji prawnych165, je-
śli w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zgłosił ten 
fakt organowi Straży Granicznej lub Policji i opuścił terytorium Polski. 
Na podstawie przepisów abolicji, swój pobyt zalegalizowało ok. 2700 
cudzoziemców.166

Kolejna tzw. abolicja została wprowadzona przez ustawę z dnia 24 
maja 2007 r. (Dz.U.  Nr 120, poz. 818) o zmianie ustawy o cudzoziem-
cach oraz niektórych innych ustaw. Przepis artykuł 18 ustawy wymie-
niał podobne warunki do warunków abolicji z 2003 r. Cudzoziemiec 
musiał:
–  przebywać na terytorium Polski nieprzerwanie co najmniej od dnia 

1 stycznia 1997 r.;
–  przebywać nielegalnie w dniu w dniu wejścia w życie ustawy; 
–  złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
–  wskazać lokal mieszkalny, w którym zamierzał przebywać i przedsta-

wić tytuł prawny do jego zajmowania;
–  posiadać przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę albo pisemne 

oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia go lub powierze-
nia mu wykonywania innej pracy zarobkowej, lub pełnienia funkcji 
w zarządach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, 
jeżeli zezwolenie na pracę nie było wymagane, lub posiadać docho-
dy lub mienie wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania siebie 
i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu w tym kosztów 
leczenia, bez potrzeby korzystania ze wsparcia materialnego ze środ-
ków pomocy społecznej przez okres 1 roku;

–  nie złożył wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony na podstawie przepisów abolicyjnych w 2003 r. 

W razie spełnienia wyżej wymienionych warunków łącznie, decy-
zję w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony również 
udzielał wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca 
na okres 1 roku. Na czas trwania postępowania wojewoda również wy-
dawał wizy pobytowe do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

165 Dane cudzoziemca nie były umieszczane w wykazie osób niepożądanych.
166 http://csm.org.pl/fi leadmin/fi les/Biblioteka_CSM/Biuletyn_Migracyjny/Dodatek%2013.

pdf, BM nr 1 czerwiec 2005.
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W przypadku otrzymania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia 
na zamieszkanie na czas oznaczony, która zawierała termin do opusz-
czenia terytorium Polski, dane takiej osoby nie były umieszczane w wy-
kazie osób niepożądanych. 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2007 r. złożyło ok. 1600 cu-
dzoziemców.167

2.4.4.2. Inne możliwości zalegalizowania pobytu
Ustawa o cudzoziemcach przewiduje również sytuacje, kiedy cu-

dzoziemiec, przebywając nielegalnie w Polsce, ma możliwość zalega-
lizowania pobytu. Ustawa o cudzoziemcach przewiduje kilka takich 
sytuacji.

 
Cudzoziemcowi udzieli się zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony, jeżeli:
1)  przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca osobistego sta-

wiennictwa przed polskim organem władzy publicznej; 
2)  wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności cudzoziemca w Pol-

sce; 
3)  wymaga tego interes Polski; 
4)  organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie zwalcza-

nia handlu ludźmi stwierdza, że cudzoziemiec jest prawdopodobnie 
ofi arą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 
19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz.Urz. WE 
L 203 z 01.08.2002, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 19, t. 6, str. 52).168

 
Zezwolenie jest wydawane na okres do 3 miesięcy. Od decyzji o od-

mowie udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, przy-
sługuje prawo do złożenia odwołania do Szefa Urzędu do spraw Cudzo-
ziemców, za pośrednictwem wojewody. 

Zezwolenie na zamieszkanie może zostać udzielone cudzoziemco-
wi, który spełni jednocześnie następujące warunki: przebywa w Polsce 
nielegalnie, osiągnął pełnoletniość w czasie pobytu na terytorium Pol-
ski, i złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony w ciągu roku od dnia osiągnięcia pełnoletniości. Za udziele-

167 Biuletyn Migracyjny, nr 16 styczeń 2008 r, nr 12, kwiecień-maj 2007 r., nr 11 luty 2007 r., 
dodatek do MB czerwiec-lipiec 2007

168 Art. 53a ust 2 ustawy o cudzoziemcach
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niem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony musi przemawiać 
szczególnie ważny interes cudzoziemca.169

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony może również zostać 
udzielone małoletniemu cudzoziemcowi, urodzonemu w Polsce, jeśli 
przebywa on w Polsce nielegalnie, a jego przedstawicielom ustawowym 
udzielono zezwolenia na zamieszkanie.170 Małoletniemu, który przeby-
wa w Polsce bez opieki również wojewoda udziela zezwolenia na za-
mieszkanie, mimo że przebywa on w Polsce nielegalnie.171

Na uwagę zasługują również inne punkty art. 57 ustawy o cudzo-
ziemcach, które to określają sytuacje, kiedy nie można odmówić udzie-
lenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi. 
Nie można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na zamieszkanie 
na czas oznaczony, jeśli cudzoziemiec jest członkiem rodziny cudzo-
ziemca, któremu udzielono mi. in.172 zezwolenia na osiedlenie się lub 
na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

2.4.4.3.  Szczególna sytuacja małżonków obywateli polskich 
i osób posiadających stały pobyt w Polsce

Ustawa o cudzoziemcach w sposób szczególny uregulowała legali-
zację pobytu małżonków obywateli polskich lub osób, którym udzielo-
no zezwolenia na osiedlenie się lub rezydenta długoterminowego WE. 
Wojewoda nie może odmówić udzielenia tym małżonkom zezwolenia 
na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli wyłączną podstawą odmowy 
byłaby którakolwiek z następujących przyczyn:173

–  cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca w Polsce jest lub będzie inny niż 
deklarowany; 

–  stwierdzono u cudzoziemca chorobę lub zakażenie, podlegające obo-
wiązkowemu leczeniu na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.
U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.), lub istnieje podejrzenie takiej choroby 
lub zakażenia, a cudzoziemiec nie wyraża zgody na to leczenie;

–  cudzoziemiec nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec 
Skarbu Państwa; 

169 art. 57 ust 3 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach.
170 Art. 53 ust 1 pkt 12 ustawy o cudzoziemcach.
171 Art. 53 ust 1 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach.
172 Jak również: posiadającego status uchodźcy; któremu udzielono ochrony uzupełniającej; któ-

ry przebywa w Polsce co najmniej 2 lata na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas 
oznaczony, lub jest naukowcem lub posiada dokument pobytowy z adnotacja „naukowiec 
i jednocześnie którym udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

173 Art. 57 ust 3 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach.
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–  cudzoziemiec nie zwrócił kosztów wydalenia, które zostały sfi nanso-
wane z budżetu państwa; 

–  cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie. 
 
Zatem ustawa realizuje dyspozycję przepisu art. 8 Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 
17174 i art. 23175 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych z dnia 16 grudnia 1966 r., jak również Art. 47 Konstytucji RP, 
który stanowi, że „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywat-
nego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim 
życiu osobistym.”

3. Wybrane zagadnienia związane z pobytem 
cudzoziemców w Polsce 

3.1. Praca
Cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce, jeśli przebywa legal-

nie i posiada zezwolenie na pracę. Niektórzy cudzoziemcy są zwolnieni 
z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę lub też korzystają z uła-
twień przy podejmowaniu zatrudnienia.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy 
niż 3 lata i może być przedłużane.176 W przypadku gdy cudzoziemiec 
pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, zatrudniającej powyżej 25 
osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy 
niż 5 lat.177 W przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę 
zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje 
zezwolenie na pracę na okres delegowania. 

174 Artykuł 17 1. stanowi „Nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję 
w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję, ani też na bezprawne zamachy na 
jego cześć i dobre imię. 2. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencja-
mi i zamachami.”

175 Artykuł 23 1. stanowi „Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma 
prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa. 2. Uznaje się prawo mężczyzn i kobiet 
w wieku małżeńskim do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. 3. Żaden związek małżeń-
ski nie może być zawarty bez swobodnie wyrażonej i pełnej zgody przyszłych małżonków. 
4. Państwa-Strony niniejszego Paktu podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia równych 
praw i obowiązków małżonków w odniesieniu do zawarcia małżeństwa, podczas jego trwania 
i przy jego rozwiązaniu. W przypadku rozwiązania małżeństwa należy podjąć środki w celu 
zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony.”

176 Art. 88 e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U.  z 2008 r, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), dalej ustawa o promocji.

177 Art. 88 e ust 2 ustawy o promocji.
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Cudzoziemiec od decyzji wojewody może złożyć odwołanie za pośred-
nictwem wojewody który wydal zezwolenie na prace do Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę 
cudzoziemca, gdy pracodawca m.in: 
1)  w toku postępowania złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane 

osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty 
zawierające takie dane lub zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, 

2)  prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego popełnie-
nia wykroczenia – za doprowadzenie cudzoziemca do nielegalnego 
wykonywania pracy, 

4)  w ciągu dwóch lat od uznania za  powierzenie cudzoziemcowi nie-
legalnego wykonywania pracy, został ponownie uznany za winnego 
podobnego wykroczenia; 

3)  jest osobą fi zyczną, karaną za: złośliwe lub uporczywe narusza-
nia praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub karaną 
w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę w związ-
ku z sfałszowaniem dokumentów, z poświadczaniem nieprawdy 5) 
gdy dane cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, zostały umiesz-
czone w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepo-
żądany.178 

Wojewoda uchyla wydane zezwolenie, jeżeli: 
1)  uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej 

decyzji; 
2)  ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie na pracę; 
3)  otrzymał zawiadomienie o niepodjęciu przez cudzoziemca wyko-

nywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności 
zezwolenia na pracę lub zakończenia wykonywania pracy przez cu-
dzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności ze-
zwolenia na pracę, lub gdy ta sytuacja została ustalona w wyniku 
przeprowadzonej kontroli; 

4)  pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków; 
5)  jeżeli inny organ, który na podstawie odrębnych przepisów, wyda-

je zgodę na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywania za-
wodu lub prowadzenia innej działalności przez cudzoziemca, cofnie 
swoja zgodę; 

178 Art. 88 j ustawy o promocji.
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6)  cudzoziemiec przerwał wykonywanie pracy na okres przekraczający 
3 miesiące; 

7)  otrzymał informację, że dane cudzoziemca znajdują się w wykazie 
cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. 179

3.1.2. Cudzoziemcy, którzy mogą pracować bez zezwolenia
Cudzoziemiec może pracować bez zezwolenia na pracę, jeśli m.in.:

 1.  posiada zezwolenie na osiedlenie się w Polsce; 
 2.  posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspól-

not Europejskich;
 3.  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 4.  jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

nienależącego do Unii Europejskiej;
 5.  posiada status uchodźcy, lub udzielono mu ochrony uzupełniają-

cej, zgody na pobyt tolerowany;
 6.  jest członkiem rodziny obywatela UE, niebędąc jednocześnie oby-

watelem UE;
 7.  jest obywatelem UE;
 8.  udzielono mu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 

z powodu bycia członkiem rodziny cudzoziemca;
 9.  jest małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, który po-

siada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Europejskich;

10.  posiada ważną Kartę Polaka;
11.  jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych lub stacjo-

narnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoran-
ckich na polskich uczelniach; 

12.  jest obywatelem państw graniczących z Polską oraz państw, z któ-
rymi Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ra-
mach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tymi 
państwami a Unią Europejską, którzy wykonują pracę w okresie 
nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu 
miesięcy, na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powie-
rzenia im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym 
urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę składającego oświadczenie.

Wyżej wymieniony katalog cudzoziemców, którzy nie muszą wystę-
pować o udzielenie zezwolenia na pracę nie jest pełny, pełny katalog 

179 Art. 87 ustawy o promocji.
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jest określony w ustawie o promocji i w rozporządzeniach Ministra Pra-
cy u Polityki Społecznej180. 

Należy pamiętać, że obywatele państw sąsiadujących z Polską m.in. 
Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy korzystają z ułatwień przy po-
dejmowaniu zatrudnienia w Polsce. 

3.2. Pomoc społeczna
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje cudzoziemcom 

mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie:
–  zezwolenia na osiedlenie się, 
–  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Euro-

pejskich, 
–  zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związ-

ku z zamiarem wykonywania pracy lub prowadzeniem działalność 
gospodarczej, podjęciem lub kontynuowaniem studiów lub szkole-
nia zawodowe lub wykazaniem, że zachodzą inne okoliczności uza-
sadniające jego zamieszkiwanie w Polsce i jeśli posiada zezwolenie 
na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielone przez inne 
państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

–  zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbęd-
nego ubrania oraz zasiłku celowego; 

–  obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw człon-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfe-
deracji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo 
pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce.181

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posił-
ku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcowi, 
który jest ofi arą handlu ludźmi i spełnia łącznie następujące warunki:  
a)  przebywa w Polsce, 
b)  podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępo-

wania w sprawie zwalczania handlu ludźmi, 

180 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie okre-
ślenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu 
na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. Nr 16, poz. 85); 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wy-
konywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. 
nr 156, poz. 1116 z późn zm.).

181 Art. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.  z 2009 r., Nr 175, poz. 
1362 z późn. zm.).
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c)  zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie czynów zabro-
nionych związanych z handlem ludźmi, lub jeśli organ właściwy do pro-
wadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi stwierdza, 
że cudzoziemiec jest prawdopodobnie ofi arą handlu ludźmi.182

3.3. Prawo do stowarzyszenia
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. podkreśla prawo każdego 

do zrzeszenia się183. Również EKPCz w art. 11 podkreśla, że „Każdy 
ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzenia się oraz do swo-
bodnego stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków 
zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów. 
Również art. 21 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych184 podkre-
śla prawo każdego do zgromadzenia się i stowarzyszenia się z innymi 
osobami. 

Zgodnie z prawem polskim, stowarzyszenie to dobrowolne, samo-
rządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych.185 Stowarzyszenie 
samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury orga-
nizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, 
i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Cudzoziemcy, 

182 Art. 5 a ustawy o pomocy społecznej.
183 Art. 58. ust 1 „Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.2.Zakazane są zrzeszenia, których cel 

lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania 
takiego zrzeszenia orzeka sąd. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestra-
cji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami. Art. 59. Związkom zawodowym 
przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach 
określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie straj-
ku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dzie-
dzinach. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców 
oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są 
dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe.”

184 z dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167). Artykuł 2 stanowi „Uznaje się prawo 
do spokojnego zgromadzania się. Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone ogranicze-
nia inne niż ustalone zgodnie z ustawą i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie 
bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony zdrowia 
lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób. Artykuł 21 „Każdy ma prawo do 
swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem do tworzenia i przystępowania do 
związków zawodowych w celu ochrony swych interesów.2.Na wykonywanie tego prawa nie mogą 
być nałożone ograniczenia inne niż przewidziane przez ustawę i konieczne w demokratycznym 
społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, porządku publicznego 
bądź dla ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób. Niniej-
szy artykuł nie stanowi przeszkody w nałożeniu ograniczeń zgodnych z ustawą na wykonywanie 
tego prawa przez członków sił zbrojnych i policji. 3.Żadne z postanowień niniejszego artykułu 
nie uprawnia Państw-Stron Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1948 r. dotyczącej 
wolności związkowej i ochrony praw związkowych do podejmowania kroków ustawodawczych lub 
stosowania prawa w sposób, który naruszałby gwarancje przewidziane w tej Konwencji.”

185 Art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, 
poz. 855 z późn. zm.).
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którzy mieszkają w Polsce186 korzystają z prawa do stowarzyszenia się 
na takich zasadach jak obywatele polscy i mogą zakładać stowarzysze-
nia. Zaś cudzoziemcy niemieszkający w Polsce mogą wstępować do sto-
warzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość. Stowarzyszenie 
może być założone przez 15 osób, które uchwalają statut i wybierają 
komitet założycielski. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowe-
go wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą 
imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz 
własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założy-
cielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzy-
szenia. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy roz-
poznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później 
niż w ciągu 3 miesięcy187 od dnia złożenia wniosku.

Należy pamiętać, że na terenie Polski nie można tworzyć stowarzy-
szeń, które wprowadzają zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich człon-
ków wobec władz stowarzyszenia. „Ponadto nikogo nie wolno zmuszać 
do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia 
ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu 
przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.” 188

3.4. Edukacja i szkolnictwo wyższe
Problematyka edukacji cudzoziemców została uregulowana w usta-

wie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawie z dnia 27 
lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym

W preambule ustawy o systemie oświaty, ustawodawca podkreślił, 
że „(o)świata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całe-
go społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatel-
skich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka”.

Prawo do edukacji podkreśla również artykuł 13189 Paktu praw go-
spodarczych społecznych i kulturalnych, który stanowi, że każdy ma 

186 Art. 4 ustawy o stowarzyszeniach.
187 Art. 13 ustawy o stowarzyszeniach.
188 Art. 6 ustawy o stowarzyszeniach.
189 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do pod-

pisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169) Prze-
pis stanowi 1. Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do nauki. Są one 
zgodne, że nauczanie powinno zmierzać do pełnego rozwoju osobowości i poczucia godno-
ści ludzkiej i umacniać poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Są one 
również zgodne, że nauka powinna umożliwiać wszystkim efektywny udział w wolnym 
społeczeństwie, rozwijać zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami 
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prawo do nauki, która jest do 18 roku życia jest obowiązkowa, zaś 
nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.190 Konwencja o pra-
wach dziecka, w artykule 28 również podkreśla prawo dziecka do na-
uki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych 
szans191. Obowiązek nauki został powtórzony w ustawie o oświacie192. 

Cudzoziemcy mają prawo do korzystania z nauki i opieki w publicz-
nych przedszkolach, w publicznych szkołach podstawowych, gimna-
zjach, publicznych szkołach artystycznych na warunkach dotyczących 
obywateli polskich, do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponad-
gimniazjalnej193.

Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki korzystają: 
1)  obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa człon-

kowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Kon-
federacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający 
prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 

2)  osoby pochodzenia polskiego; 
3)  cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 
4)  osoby posiadające ważną Kartę Polaka; 
5)  osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynaro-

dowych; 
6)  uchodźcy oraz członkowie ich rodzin; 
7)  osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany; 

i wszystkimi grupami rasowymi, etnicznymi lub religijnymi, jak również popierać działal-
ność Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju. 2. Państwa Strony 
niniejszego Paktu uznają, że w celu osiągnięcia pełnej realizacji tego prawa: a) nauczanie 
podstawowe będzie obowiązkowe, bezpłatne i dostępne dla wszystkich; b) nauczanie śred-
nie w jego różnych formach, włączając w to średnie nauczanie techniczne i zawodowe, bę-
dzie powszechnie dostępne dla wszystkich w wyniku zastosowania wszelkich odpowiednich 
środków, w szczególności stopniowego wprowadzania bezpłatnej nauki; c) nauczanie wyż-
sze będzie w równym stopniu dostępne dla wszystkich na podstawie kryterium zdolności, 
w wyniku zastosowania wszystkich odpowiednich środków, w szczególności stopniowego 
wprowadzania bezpłatnej nauki; d) nauczanie elementarne będzie popierane lub rozwijane 
w możliwie największym stopniu dla osób, które nie otrzymały lub nie ukończyły pełnego 
wykształcenia podstawowego; e) rozwój systemu szkół wszystkich stopni będzie aktywnie 
kontynuowany oraz będzie ustanowiony odpowiedni system stypendiów, a warunki mate-
rialne personelu nauczającego będą stale poprawiane.

190 Art. 70 Konstytucji RP.
191 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
192 Art. 15 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.).
193 Art. 94 a ustawy o systemie oświaty.
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8)  osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie 
ich rodzin; 

9)  osoby korzystające z ochrony czasowej w Polsce194.

Cudzoziemiec może podejmować i odbywać studia, studia dokto-
ranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w usta-
wie195, na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeśli: 
1)  posiada zezwolenia na osiedlenie się; 
2)  posiada ważną Kartą Polaka; 
3)  posiada status uchodźcy nadany w Polsce i członkom ich rodzin; 
4)  korzysta z ochrony czasowej w Polsce; 
5)  jest pracownikiem migrującym;
6)  posiada zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot 

Europejskich; 
7)  udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7196, 13197 i 14198 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

8)  udzielono ochronę uzupełniającą w Polsce; 
9)  jest obywatelem Unii Europejskiej, państw członkowskich Europej-

skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej 
i członkowie ich rodzin.

Szczegółowe zasady dotyczące podejmowania i odbywania przez cu-
dzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach na-
ukowych i pracach rozwojowych przez cudzoziemców określa rozporzą-
dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r. 

194 Art 94 a ustawy o systemie oświaty.
195 Art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365 z późn. zm.).
196 Art. 53 ust 1 pkt 7 ustawy o cudzoziemcach: jako członek rodziny cudzoziemca, o którym 

mowa w art. 54, przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym tery-
torium w celu połączenia z rodziną.

197 Art. 53 ust 1 pkt 13 - posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielo-
ne przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wykonywać pracę lub 
prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie 
w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wy-
każe, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

198 art. 53 ust 1 pkt 14 jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 13, z którym 
przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, towarzyszącym 
mu lub chcącym się z nim połączyć.
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zmieniające poprzednie rozporządzenie, rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie po-
dejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz 
ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 
(Dz.U. 2006, Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.). 

3.5. Małoletni bez opieki
Ochrona praw dziecka jest regulowana w Konstytucji RP, Konwencji 

o Prawach Dziecka i Pakcie Praw Politycznych i Obywatelskich. Zgodnie 
z Konstytucją RP dziecko, które jest pozbawione opieki rodzicielskiej 
ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Zaś Pakt przewidu-
je, że199 „Każde dziecko, bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, 
kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe lub społeczne, 
sytuację majątkową lub urodzenie, ma prawo do środków ochrony, 
jakich wymaga status małoletniego, ze strony rodziny, społeczeństwa 
i Państwa.”. 

Sytuację małoletniego bez opieki, który złożył wniosek o nadanie sta-
tusu uchodźcy, reguluje ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terenie RP. Zgodnie z ustawą małoletnim bez opieki – jest małoletni 
cudzoziemiec, który „przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych, odpowiedzialnych za niego 
zgodnie z prawem lub zwyczajem.”200

Po złożeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy, straż graniczna 
występuje niezwłocznie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu 
na miejsce pobytu małoletniego z wnioskiem o ustanowienie kuratora 
do reprezentowania małoletniego w postępowaniu w sprawie nadania 
statusu uchodźcy i o umieszczenie małoletniego w placówce opiekuń-
czo-wychowawczej.201 Z wnioskiem o ustanowienie kuratora występuje 
Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców, jeśli w czasie trwania postępowa-
nia o nadanie statusu okaże się, że małoletni nie ma opiekuna. Następ-
nie straż graniczna przekazuje małoletniego bez opieki do zawodowej 
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogoto-
wia rodzinnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, który przeby-
wa tam, aż do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.202

Jeśli małoletni bez opieki otrzymał decyzję o odmowie nadania sta-
tusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej i o wydaleniu, pozo-

199 Art. 24 Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich.
200 Art. 2 ust 9a o udzielaniu ochrony.
201 Art. 61 ustawy o udzielaniu ochrony.
202 Art. 62 ustawy o udzielaniu ochrony.
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staje on w placówce opiekuńczo wychowawczej do czasu przekazania 
go organom lub organizacjom kraju pochodzenia, do których zadań 
statutowych należą sprawy małoletnich.203

W czasie trwania postępowania204 w przypadku wątpliwości co do wie-
ku cudzoziemca, Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców lub Straż Gra-
niczna może poddać, za zgodą małoletniego lub jego przedstawiciela 
ustawowego, badaniom lekarskim w celu ustalenia rzeczywistego wie-
ku. Jeśli cudzoziemiec nie wyrazi zgody na przeprowadzenie badania, 
wtedy uważa się go za osobę pełnoletnią. Przeprowadzanie tych badań, 
budzą uzasadnione wątpliwości na tle art. 8 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. 

Jeśli małoletni bez opieki nie złożył wniosku o nadanie statusu 
uchodźcy jest on kierowany do placówek opiekuńczo-wychowawczych: 
do domów dziecka lub domów pomocy społecznej ( dzieci z głębokim 
upośledzeniem). Innym miejscem, gdzie mogą trafi ć małoletni cudzo-
ziemcy są pogotowia opiekuńcze i policyjne izby dziecka na podstawie 
na wniosku policji, i którzy zostali zatrzymani przy próbach popełnie-
nia przestępstw, czy przekraczania granicy.

Małoletniemu, urodzonemu w Polsce i nielegalnie przebywającemu 
w Polsce bez opieki 205, wojewoda udziela zezwolenia na zamieszkanie 
na czas oznaczony.

III. Rekomendacje 

Podstawą do sformułowania poniższych rekomendacji stała się ob-
serwacja funkcjonowania obowiązującego prawa w praktyce poprzez 
pryzmat poradnictwa prawnego dla cudzoziemców korzystających z po-
mocy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz udział Fundacji w pro-
cesie legislacyjnym w obszarze prawa migracyjnego. 

1. Uważamy za zasadne zreformowanie systemu udzielania pomocy 
integracyjnej cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce ochronę między-
narodową poprzez stworzenie możliwości wydłużenia programów inte-
gracyjnych, uwzględnianie w większym stopniu indywidualnych potrzeb 
uchodźców, realizację rzeczywistych działań sprzyjających integracji, 
a także stworzenie systemu działań preintegracyjnych. Pewne formy 
wsparcia integracyjnego, w tym zwłaszcza możliwość nauki języka pol-

203 Art. 67 ustawy o udzielaniu ochrony. 
204 Art. 30 ustawy o udzielaniu ochrony.
205 Art. 57 ust 3 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach.
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skiego, powinny być również dostępne dla innych grup cudzoziemców. 
Ponadto cudzoziemcy będący małżonkami obywateli polskich, którym 
nadano status uchodźcy lub którzy uzyskali ochronę uzupełniającą nie 
powinni być wyłączeni – jak ma to miejsce obecnie – z możliwości uzy-
skania wsparcia w procesie integracji.

2. Pozbawianie wolności cudzoziemców ubiegających się o nadanie 
statusu uchodźcy powinno być stosowane w ostateczności. W przypad-
kach umieszczenia w ośrodku strzeżonym lub areszcie w celu wydale-
nia – zarówno cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony, jak 
i przebywających w Polsce nielegalnie – konieczne jest uwzględnianie, 
w większym stopniu niż ma to miejsce obecnie, osobistej i rodzinnej sy-
tuacji cudzoziemca, okoliczności zatrzymania i wcześniejszego pobytu 
w Polsce. 

3. Uważamy, że zmiany wymagają obecne uregulowania dotyczące 
cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany. Powinni oni 
mieć możliwość ubiegania się o uzyskanie polskiego dokumentu podró-
ży dla cudzoziemca, a także – przynajmniej w określonych sytuacjach 
– o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Ponadto uzyska-
nie zezwolenia na osiedlenie się powinno być możliwe również w przy-
padku cudzoziemców, którzy otrzymali zgodę na pobyt tolerowany 
ze wględu na niemożność wydalenia, zwłaszcza, że są wśród nich bez-
państwowcy, dla których zgoda na pobyt tolerowany jest często jedyną 
możliwą formą legalizacji pobytu. Wyjaśnienia wymaga również kwe-
stia dobrowolnego zwrócenia się o ochronę do władz kraju pochodze-
nia jako przesłanki cofnięcia zgody na pobyt tolerowany w przypadku 
cudzoziemców, którzy uzyskali tę zgodę nie ze względu na zagrożenie 
ze strony władz, ale z uwagi na ochronę życia rodzinnego. Zwrócenie się 
do władz, np. do ambasady w celu uzyskania dokumentu podróży czy 
innych niezbędnych dokumentów nie powinno być w ich przypadku 
traktowane jako przyczyna cofnięcia zgody na pobyt tolerowany.

4. W odniesieniu do zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny udzielanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej 
proponujemy zniesienie wymogu wykazania korzyści, jakie działalność 
przynosi gospodarce narodowej. Uważamy, że spełnienie kryterium do-
chodowego oraz ustalenie, czy działalność jest faktycznie prowadzona 
jest wystarczające, aby uzasadnić pobyt cudzoziemca w Polsce. 

5. W postępowaniach o udzielenie zezwoleń na pobyt mających 
na celu weryfi kację prawdziwości małżeństwa uważamy za słuszne 
wyważenie interesu państwa (zapobieganie nadużyciom związanym 
z małżeństwami dla pozoru) i cudzoziemców (wspólne życie z małżon-
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kiem, stabilizacja, możliwość normalnego funkcjonowania w społe-
czeństwie). 

6. Postulujemy uregulowanie sytuacji prawnej dzieci cudzoziemców 
posiadających zezwolenie na osiedlenie się, które urodziły się w Polsce 
i nie otrzymały jeszcze zezwolenia na osiedlenie się. Jednocześnie uwa-
żamy za zasadne, aby dzieci cudzoziemców posiadających zezwolenie 
na osiedlenie się mogły uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce niezależ-
nie od miejsca urodzenia.

7. Uważamy, że cudzoziemcy przebywający w Polsce w związku z łą-
czeniem rodzin oraz, przynajmniej w niektórych przypadkach, w związ-
ku z odbywaniem nauki powinny mieć możliwość ubiegania się o ze-
zwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego. 

8. Polskie urzędy są nadal niewystarczająco przygotowane do pra-
cy z cudzoziemcami, co może wynikać ze stosunkowo niewielkiej licz-
by imigrantów, z którymi mają na co dzień do czynienia urzędnicy. 
Jednak nawet w urzędach wojewódzkich zajmujących się wydawaniem 
zezwoleń na pobyt pracownicy mający bezpośredni kontakt z cudzo-
ziemcami niekiedy nie potrafi ą porozumieć się w żadnym języku obcym 
i udzielają nie zawsze precyzyjne informacje. Rozwiązaniem mogącym 
przyczynić się do poprawy sytuacji są regularne szkolenia urzędników, 
dotyczące często zmieniających się regulacji prawnych, a także zasad 
prowadzenia wywiadów i pracy z osobami odmiennymi kulturowo. 

9. Postulujemy uchwalenie ustawy o stwierdzaniu polskiego pocho-
dzenia, która wypełniałaby przepisy Konstytucji RP. Obecnie w czasie 
trwania postępowania o stwierdzaniu pochodzenia polskiego, posiłko-
wo stosuje się przepisy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r.

10. Nie istnieją przepisy w sposób precyzyjny regulujące wydale-
nie cudzoziemców, którzy już wcześniej otrzymali decyzję o wydaleniu, 
a po której zaszły okoliczności do udzielenia zgody na pobyt tolerowa-
ny. Zatem niejasna jest kwestia, jaki organ stwierdza istnienie tych 
okoliczności oraz kto jest odpowiedzialny za „dopilnowanie”, aby ten 
cudzoziemiec nie został wydalony. 

11. W związku z coraz częstszym zjawiskiem zatrzymywanie przy-
szłych nielegalnie przebywających w Polsce małżonków przez Straż Gra-
niczną w Urzędach Stanu Cywilnego, dzięki informacjom kierowników 
lub pracowników urzędu stanu cywilnego, postulujemy o zaprzestanie 
podejmowania takich działań. Podejmowanie takich działań jest inge-
rowaniem w prawo do zawarcia związku małżeńskiego i prawo do życia 
rodzinnego. Ponadto, pracownicy USC coraz częściej wymagają, aby 
przyszły małżonek obywatela polskiego przebywał w Polsce legalnie, 
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co jest niezgodne z przepisami prawa polskiego. Dodatkowo należy za-
uważyć, że weryfi kacja prawdziwości małżeństwa następuje na etapie 
postępowania o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony a nie na etapie zawarcia małżeństwa.

12. Postulujemy wprowadzenie możliwości wykreślenia danych 
cudzoziemca z wykazu osób niepożądanych na terenie Polski przed 
upływem terminu wpisu, jeżeli sytuacja osobista cudzoziemca za tym 
przemawia, a nie występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. 
Obecnie z wykazu można wykreślić jedynie dane cudzoziemca, który 
zawarł związek małżeński lub gdy dane zostały umieszczone w wykazie 
w wyniku błędu.

13. Abolicja – rekomendujemy przeprowadzenie częstszych akcji re-
gulujących nielegalny pobyt cudzoziemców. Uważamy, że korzystniej 
jest zalegalizowac pobyt cudzoziemca, niż wydalać go z Polski, tym 
bardziej, jeśli przebywa tu wiele lat. Rekomendujemy również przepro-
wadzenie abolicji na innych warunkach niż dotychczas, aby warunki 
zalegalizowania pobytu były łatwiejsze do spełnienia.

 14. Postulujemy umożliwienie legalizacji pobytu osobom, które 
przyjechały do Polski jako małoletni, a które z różnych przyczyn nie 
zalegalizowały swojego pobytu na terenie Polski w późniejszym czasie. 

15. W związku z coraz częstszymi przypadkami wykorzystywania 
pracowników – imigrantów konieczne jest stworzenie mechanizmów, 
które realnie umożliwią im dochodzenie swoich praw i pociągnięcie nie-
uczciwych pracodawców do odpowiedzialności. Chodzi tu m.in. o stwo-
rzenie możliwości zalegalizowania pobytu i ochronę przed wydaleniem 
w czasie trwania postępowania karnego lub przed sądem pracy. 
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Summary

Immigrant and Refugee Law in Poland 
(legal status as at 15 March 2010)

The chapter “Immigrant and Refugee Law in Poland” is devoted to 
the most important legal regulations on the stay of various groups of 
foreigners and their application in practice. 

The fi rst part discusses the principles of granting international pro-
tection and the infl uence of international law on domestic regulations 
in that area. The basic forms of protection are presented – refugee 
status, supplementary protection, consent for tolerated stay, as well 
as the rights of foreigners who have obtained protection, the course of 
proceedings for granting of the refugee status, and the issue of depri-
ving foreigners of liberty during the proceedings. With respect to the 
practice, the chapter points out the restrictive interpretation of the 
defi nition of a refugee, the diffi culties connected with integration, and 
the substantial limitation of the rights of refugees who have obtained 
consent for tolerated stay. 

The second part of the chapter presents the issues of migration law, 
including the forms of legal stay of foreigners from outside the Europe-
an Union, i.e. visa, permit for settlement for a defi nite time, which is the 
basic form of stay legalization, and permanent residence institutions - 
permit for settlement and consent for residence of a long-term resident. 
The topics discussed include in particular the premises for granting 
permits that occur most often in practice, i.e. taking up work, pursuing 
business activities, marriage with a Polish citizen, joining of families, 
studies and learning. Next, the chapter describes the situation of Eu-
ropean Union citizens and their family members, and of foreigners with 
Polish origins. Other issues presented are legal regulations concerning 
individuals who stay in Poland illegally – the institution of obligation 
to leave Poland, expulsion, consent for tolerated stay, premises which 
are an argument for detaining a foreigner, and for releasing a foreigner 
from detention or a guarded centre for the purpose of expulsion. The 
conditions of so-called abolition, i.e. an action aimed at legalizing the 
stay of foreigners who are staying in Poland illegally, are also discus-
sed. This includes in particular presentation of the regulations of the 
Act on foreigners under which foreigners staying in Poland illegally can 
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legalize their stay. Another issue presented are special regulations on 
foreigners of Polish origins, i.e. repatriation, Pole’s Card, and a bill on 
establishing Polish origins.

The last section of the chapter discusses issues connected with stay 
of foreigners. The topic related to work are discussed; this includes list-
ing the categories  of foreigners who can take up employment without 
the need to obtain a work permit, the types of permits issued, reasons 
for refusing or cancelling a work permit. Following that, the section de-
scribes the issues concerning the right for social aid benefi ts, and the 
types of aid granted. It also presents issues connected with the right for 
establishing associations, right to education, and problems concerning 
juveniles deprived of care. 

The chapter is summarized with recommendations and sugge-
stions. 



Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk

Imigranci w Polsce w latach 1989–2008. Analiza 
zjawiska z uwzględnieniem płci i ekonomii

1. Demografi czna charakterystyka imigracji  

Zmiany transformacyjne w Polsce po roku 1989 roku, w tym zwłasz-
cza wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej rynkowej i wolności oby-
watelskich manifestujących się wyraźnie m.in. w sferze międzynarodo-
wego przemieszczania się, radykalnie odzwierciedlają się wielu sferach 
życia społecznego i ekonomicznego. Ten ostatni aspekt przykuwa uwa-
gę nie tylko badaczy migracyjnych, ale i reprezentantów sfery władzy, 
przedsiębiorców, zwykłych ludzi pracy. Prawa podaży i popytu przy 
zachodzącym jednocześnie procesie restrukturyzacji gospodarki przy-
noszą nowe, nieznane dotąd zjawisko, jakim jest z jednej strony bez-
robocie i bieda, a z drugiej poszerzenie możliwości konsumpcyjnych, 
zmiana poziomu i stylu życia. Odpowiedzią na nowe przemiany jest 
intensyfi kacja odpływu z Polski w celu poszukiwaniu pracy i szans ży-
ciowych, w kierunku starych i nowych krajów imigracji. Odpływ nasila 
się zwłaszcza po roku 2004 (vide rys.1), co sprawia, iż Polska zdecydo-
wanie bardziej pozostaje krajem emigracyjnym niż imigracyjnym czy  
raczej emigracyjno-imigracyjnym używając określenia Krystyny Igli-
ckiej (2008). Należy podkreślić zatem, iż zmienia się także, aczkolwiek 
bardzo powoli, oblicze Polski jako kraju imigracji. 

Generalnie widoczność imigrantów w Polsce jest konsekwencją 
m.in.: 
1)  istnienia „starych” grup imigranckich, które pojawiły się w poprzed-

nim ustroju. Reaktywowane są sieci społecznych powiązań, dzięki 
którym przybywają nowi imigranci (np. z Wietnamu, Armenii, Afry-
ki) (Grzymała-Kazłowska 2004; Marciniak 1998, 2005)1, 

1 Zdecydowanie należy jednak podkreślić, iż Polska jest jeszcze krajem homogenicznym etnicznie, 
toteż ten wymiar analiz odnoszący się do specyfi ki rynku pracy nie jest silnie akcentowany.
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2)  traktowania Polski jako obszaru przejściowego, stanowiącego drogę, 
tranzyt do tradycyjnych krajów imigracji, 

3)  napływu siły roboczej z biedniejszych krajów takich jak. np. Ukrai-
na, Białoruś do określonych sektorów gospodarki,

4)  napływu kadr wysoko wykwalifi kowanych z krajów wysokorozwi-
niętych, w związku z wymogami gospodarki globalnej,

5)  osiedlania się w Polsce cudzoziemców i reemigrantów z podwójnym 
obywatelstwem, 

6)  zawierania małżeństw bi-nacjonalnych, 
7)  podejmowania studiów  przez młodzież zagraniczną
8)  napływu i osiedlania się uchodźców.

Przyjrzyjmy się strumieniowi imigracji i strukturze napływu do Pol-
ski według podstawowych cech demografi czno-społecznych.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego (rys. 1) odzwierciedlają tylko 
część wyjazdów i przyjazdów do Polski, dają jednak możliwość prze-
analizowania trendu. Dominują wyjazdy, które szczególnie nasiliły się 
w okresie bezpośrednio po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. 
Jak już podkreślono Polska wciąż pozostaje krajem emigracyjnym, acz-
kolwiek imigracja w ostatnim okresie (2004-2008) generalnie zwiększa 
się. W całym analizowanym okresie (1989-2008) z Polski wyjechało 492 
tys. osób, a przybyło 152,5 tys. imigrantów.

Rys. 1. Emigracja i imigracja w Polsce w latach 1989-2008.

Żródło: Rocznik Demografi czny 2009, GUS. Rysunek prezentuje migracje na pobyt stały
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Znaczący odpływ z kraju (Iglicka 2010) wywołuje reperkusje na 
rodzimym rynku pracy uwidaczniając luki w podaży siły roboczej 
w określonych sektorach gospodarki. Rok 2006 był pierwszym, kiedy 
to w wielu branżach odnotowano poważne jej niedostatki. Przykładowo: 
20% fi rm budowlanych zgłaszało trudności w pozyskaniu pracowników, 
w przemyśle motoryzacyjnym – 21% (7% przed rozszerzeniem UE), w 
branży meblowej (25% / przed rozszerzeniem UE 11%), drzewnej (34% 
/ 20% przed rozszerzeniem UE), w przemyśle papierniczym (24% / 9% 
przed rozszerzeniem UE). Brakuje również robotników do prac rolnych, 
zwłaszcza sezonowych (Iglicka 2006). Polskie fi rmy podają problemy 
z pozyskaniem odpowiedniej siły roboczej, jako jeden z ważniejszych 
powodów ograniczających ich rozwój (Kupiszewski i in. 2008), a za-
potrzebowanie dotyczy pracowników na każdym poziomie wykształce-
nia. To zachwianie równowagi w podaży i popycie na wykwalifi kowaną 
(w różnych branżach i na różnych poziomach edukacji) siłę roboczą 
może być w przyszłości istotnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki, 
przy postępującym procesie starzenia się ludności i znacznym ubytku 
emigracyjnym (rys.1). Problemem jest również niewielka atrakcyjność 
Polski jako kraju imigracji dla najbliższych sąsiadów mimo bliskości 
geografi cznej, językowej i kulturowej (Iglicka 2007), którzy swoim na-
pływem mogliby rekompensować zapotrzebowanie na podaż określone-
go kapitału ludnościowego.

Imigranci w Polsce w świetle Narodowego Spisu 
Powszechnego 2002 (1989-2002)

Szczególnie ważnym źródłem informacji o migracjach ludności są 
Narodowe Spisy Powszechne. Najbliższy Spis odbędzie się w roku 2011 
i przyniesie nowe, interesujące dane obrazujące specyfi kę Polski jako 
europejskiej przestrzeni migracyjnej w uwarunkowaniach poakcesyj-
nych. Odnosząc się jednak do wyników ostatniego Spisu z 2002 roku 
należy odnotować, iż mają już one historyczny i faktografi czny cha-
rakter, prezentujący przemieszczenia w zasadniczej fazie transformacji 
systemowej, które będą stanowiły bez wątpienia podstawę przyszłych 
analiz porównawczych.

Wyniki NSP 2002 wskazały, że Polska jest stosunkowo mało atrak-
cyjna jako kraj imigracji: w latach 1989-2002 przybyło tu 85525 osób, 
co stanowiło zaledwie 0,2% wszystkich mieszkańców kraju. Wielkość 
ta obejmuje zarówno reemigrantów, repatriantów i obcokrajowców. Po-
łowa z nich przybyła do Polski w latach 1996-2002. Większość spo-
śród imigrantów – 78% osiadło w miastach, a 21% zdecydowało się na 
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zamieszkanie na wsi. Najwięcej imigrantów przybyło do takich woje-
wództw jak: mazowieckie (19,2%), śląskie (11,8%), małopolskie (9,5%) 
i dolnośląskie (9,4%), najmniej zaś do województwa świętokrzyskiego 
i lubuskiego. Biorąc pod uwagę płeć imigrantów, kobiety (51,2%) nie-
znacznie przewyższały w napływie mężczyzn. Mimo tego, że liczba imi-
grantów w Polsce jest niewielka, dane spisowe wskazują na stopniowy 
wzrost napływu do kraju (Slany 2004).

W roku 1989 odnotowano przyjazd 4124 osób (stanowi to 4,8% 
wszystkich imigrantów, którzy napłynęli do Polski w latach 1989-2002), 
natomiast w 2001 było ich prawie dwa razy więcej2, 7740 (9,0%).3

Wyniki NSP 2002 wskazały także, że w zdecydowanej mierze imigra-
cja do Polski miała charakter stały (74%), a nie czasowy (26%). Bardzo 
istotnym rysem był fakt, iż aż 81% imigrantów posiadało obywatelstwo 
polskie4. Oznaczało to, że zasadniczo strumień imigracji do Polski two-
rzyli głównie Polacy powracający z zagranicy. Cudzoziemcy stanowili 
17%, dla 2% nie udało się ustalić obywatelstwa. Osoby z podwójnym 
obywatelstwem (polskim i innym) stanowiły 35% reemigrantów. 

2 Spadek w 2002 r. wynika z niekompletnych danych, jako że spis był przeprowadzany w poło-
wie roku.

3 Ta kategoria obejmuje zarówno ludzi, którzy mieszkali w Polsce, ale wyjechali na min. rok (a cza-
sem na kilkanaście lat), a następnie wrócili do kraju, jak też imigrantów (cudzoziemców i Polaków 
np. repatriantów), tzn. ludzi, których stałym miejscem zamieszkania był inny kraj i którzy otrzy-
mali pozwolenie na stały pobyt (pozwolenie na osiedlenie się) w Polsce w latach 1989-2002).

4 Pomiędzy 75 (1995 r.) a 86 % (2000, 2001 r.).

Rys. 2. Ludność faktycznie zamieszkała przybyła w latach 1989-2002 z zagra-
nicy3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności 2002 (2003). Warsza-
wa. GUS.
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W ramach NSP 2002 pytanie o charakter zamieszkania spisywanej 
osoby pozwoliło również wyodrębnić zbiorowość imigrantów (stałych 
mieszkańców innego kraju) przebywających w Polsce czasowo powy-
żej 2 miesięcy (Migracje zagraniczne ludności 2003). Wyróżniono imi-
grantów długo- i krótkoterminowych. Spośród ludności rezydującej, 
przeważająca część imigrantów (74%) mieszkała  w Polsce na stałe, 
przy czym aż 79% spośród nich stanowili obywatele polscy, a 19% cu-
dzoziemcy. Znacznie mniej, bo 26% imigrantów przebywało w Polsce 
czasowo (2 miesiące i więcej), przy czym 25% z nich to Polacy, a 71% 
obcokrajowcy. Najwięcej imigrantów (zarówno mężczyzn jak i kobiet: 
po 59%) posiadających obywatelstwo polskie, przebywało w Polsce na 
stałe.

W roku 2002 imigrantów przebywających w Polsce czasowo powy-
żej 2 miesięcy było 34072 (40%), z czego 18% z nich mieszkało w tym 
kraju od 2 do 6 miesięcy, 15% od 6 do 12 miesięcy i 67% pozostawało 
12 miesięcy i więcej. Podstawowym kryterium różnicującym  pobyt imi-
grantów czasowych było obywatelstwo. Otóż, aż 70% imigrantów cza-
sowych posiadało obywatelstwo niepolskie. Dla porównania 62% osób 
z polskim obywatelstwem pozostawało w naszym kraju powyżej 12 mie-
sięcy. Wniosek jest taki, że to cudzoziemcy częściej decydowali się na 
czasowy pobyt przekraczający rok, niż obywatele polscy (vide tab.1).

Tab. 1: Imigranci przebywający w Polsce czasowo powyżej 2 miesięcy według 
obywatelstwa. 

Wyszczególnienie

Przebywający 
powyżej 

2 miesięcy

Przebywający
od 2 do 12 
miesięcy

Przebywający
12 miesięcy 

i więcej
w tys. w (%) w tys. w (%) w tys. w (%)

Ogółem 34072 100 11362 33 22710 66
Polskie
jedno
podwójne

7669
4284
3385

22
12
10

2898
1658
1240

8
4
4

4771
2626
2145

14
7
6

Niepolskie
jedno
podwójne

23916
23783
133

70
70
0,4

6875
6839
36

20
20
0,1

17041
16944

97

50
50
0,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności 2002 (2003). Warsza-
wa. GUS.

Wyniki NSP 2002 pozwoliły także określić przyczyny przyjazdu imi-
grantów czasowych do Polski. Najczęściej wymienianymi przyczynami 
imigracji do Polski były powody rodzinne (33%), poszukiwanie pracy 
(24%) oraz podjęcie nauki (17%). Pozostałe motywy tj.: uchodźstwo (4%), 
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warunki mieszkaniowe (2%) oraz leczenie (1%) nie były istotnymi kryte-
riami wyboru Polski. Należy zauważyć, że aż dla 17% imigrantów moty-
wy przyjazdu nie zostały określone (Migracje zagraniczne…2003:133). 
Sprawy rodzinne były częściej deklarowane jako motyw przyjazdu przez 
kobiety (56%) i imigrantów przebywających 12 miesięcy i więcej. Praca 
jako powód imigracji była częściej podawana przez mężczyzn, a także 
przez imigrantów czasowych długoterminowych (27%). 

Powody rodzinne przyjazdów czasowych do Polski zdecydowanie 
dominowały wśród imigrantów ze wszystkich kontynentów (osiągając 
największy odsetek wśród przyjezdnych z Oceanii – 49%). Wyjątek sta-
nowiła Azja, z której ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy (30%), 
oraz Afryka, z której przyjeżdża najwięcej studentów (39%).

Największy napływ imigrantów odnotowano z kontynentu europej-
skiego – 58519 osób, a najmniejszy z Ameryki Południowej – 367 osób. 
Najwięcej osób przybyło do Polski z Niemiec, USA, Ukrainy i Włoch. 
Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku powracających do kraju Po-
laków. Najczęściej powracali z Niemiec (30,5%), USA (16,5%), a dalej 
Włoch, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji i Kazachstanu.

Analizując sytuację cudzoziemców osiedlonych w Polsce zauważa-
my, że najwięcej z nich przybyło do Polski ze Wschodu, tj. Ukrainy 
(3,6 tys.), Rosji (1,5 tys.), Białorusi (1,1 tys.) i Wietnamu (0,6 tys.) oraz 
z Niemiec (1,3 tys.). Wśród tej kategorii imigrantów zdecydowanie prze-
ważały kobiety.

Z zagranicy przybyli do Polski ludzie młodzi, większość z nich (73%) 
była w wieku poniżej 45 lat. Najwyraźniej jest to widoczne w przypadku 
imigrantów przybywających ze Wschodu – połowa z nich miała 20-35 
lat. Przybywający z Europy Zachodniej to osoby w wieku powyżej 40 lat 
(46%) oraz ich dzieci (ok. 20%). Większość imigrantów to osoby znajdu-
jące się w stanie małżeńskim (63%). 

Osoby przybyłe do Polski, zwłaszcza z krajów Europy Wschodniej le-
gitymowały się wysokim poziomem wykształcenia. Prawie 70 % posia-
dało co najmniej wykształcenie średnie, w tym prawie 30 % posiadało 
wykształcenie wyższe.

Cechy demografi czno-społeczne imigrantów są ważne z punktu wi-
dzenia „kapitału ludzkiego” (wiek, poziom wykształcenia). Niewątpliwie 
w pewnej części rekompensują straty poniesione w wyniku emigracji 
z kraju. Badania socjologiczne nad strukturą zatrudnienia, rolą i sta-
tusem na polskim rynku pracy winny być systematycznie i komplek-
sowo przeprowadzone. Pozwoli to na zbadanie jakości życia imigrantów 
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w Polsce. W świetle Spisu status imigrantów czasowo przebywających 
w Polsce nie przedstawiał się zbyt korzystnie, biorąc pod uwagę ich 
młody wiek, wysoki poziom wykształcenia. Osoby aktywne zawodowo 
stanowiły ok. 38%, w tym pracujące 31%, a 7% pozostawało bezro-
botnymi. Aż 54% to osoby bierne zawodowo (tab. 2 i 3). Pomimo, iż 
napływ do Polski jest niewielki to polityka imigracyjna nie powinna być 
„traktowana po macoszemu”, a imigranci postrzegani jako wielki prob-
lem i zagrożenie dla kraju. Polityka restrykcji, niechęci wobec napływu 
zwłaszcza ze Wschodu powinna być zastąpiona polityką integracyjną 
i humanitarną.

Tab. 2. Imigranci przebywający w Polsce powyżej 2 miesięcy według statusu 
na rynku pracy.

Obywatelstwo

Status na rynku pracy
Pracow-
nicy na-
jemni

Praco-
dawcy

Inni 
pracu-
jący

Bezro-
botni

Bierni 
zawodo-

wo

Nie-
ustalo-

ne
Polskie 1494 259 551 543 4329 493
Inne 5089 847 2261 1792 13489 438
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności 2002 (2003). Warsza-
wa. GUS.

Tab. 3. Imigranci przebywający w Polsce powyżej 12 miesięcy według statusu 
na rynku pracy.

Obywatel-
stwo

Status na rynku pracy
Pracow-

nicy 
najemni

Praco-
dawcy

Pracow-
nicy 

najemni

Bezro-
botni

Pracow-
nicy 

najemni

Nieusta-
lone

Polskie 1042 198 399 355 2519 258

Inne 3943 729 1792 1436 8925 216
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Migracje zagraniczne ludności 2002 (2003). Warsza-
wa. GUS.

Imigracje w latach 2003-2008
Według danych GUS od 2003 do 2008 roku z Polski wyjechało na 

stałe ponad 174 488 Polaków, przyjechało zaś ok. 66 979 imigrantów 
na pobyt stały. Saldo migracji pozostaje więc – jak już wspomniano 
–  ujemne (Rocznik Demografi czny 2009). 
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Tab. 4. Wybrane kategorie imigrantów w Polsce w latach 2002-2008

Rok

Imigranci
z zezwo-
leniem 

na pobyt 
czasowy

z zezwo-
leniem na 
osiedlenie 

się

z zezwo-
leniem na 

pracę
uchodźcy

ze zgodą 
na pobyt 
tolerowa-

ny

osoby 
przybyłe 
w ramach 
repatriacji

2002 29636 602 22776 279 --- 832
2003 28579 1735 18841 245 24 455
2004 25427 4366 12381 315 846 372
2005 22625 3589 10304 335 2073 335
2006 22376 3255 10754 485 2181 327
2007 23240 3124 12513 180 3138 281
2008 28865 3625 18022 193 1688 260

Źródło: Bijak, Koryś 2006, Kępińska 2007, za: Kaczmarczyk, Stefańska, Tyrowicz 2008, Rocznik 
Demografi czny 2007, 2008, 2009.

Najwięcej wniosków o zgodę na osiedlenie się składano w latach 2004-
2005, po tym okresie obserwujemy ich spadek i obecnie liczba utrzymuje 
się na poziomie niecałych 4 tys. rocznie (zob. tab. 5). Najliczniejszą grupą 
narodowościową są Ukraińcy, Białorusini, Wietnamczycy i Rosjanie.

Tab. 5. Zezwolenia na osiedlenie się w Polsce w latach 1998-2008

Wnioski i wydane* zezwolenia na osiedlenie się. 
Wybrane grupy cudzoziemców.

Obywa-
telstwo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ukraina 146**
52***

129
79

328
156

162
158

156
80

878
448

1907
1658

1654
1518

1708
1438

2058
1609

1725
1685

Białoruś 45
15

39
29

84
52

41
42

65
20

206
121

472
389

645
578

660
602

728
567

708
640

Wietnam 82
26

78
46

167
83

116
86

240
148

318
202

486
368

216
172

167
138

142
125

177
162

Armenia 38
7

44
25

171
75

54
40

98
40

247
118

227
235

148
111

152
110

100
91

134
116

Rosja 92
26

100
80

177
106

58
68

106
68

270
169

530
446

376
353

304
286

277
224

278
255

Kazach-
stan

6
0

8
5

7
2

9
6

4
3

50
23

100
98

89
70

98
85

88
74

59
71

Niemcy 20
7

18
12

31
13

17
20

23
6

67
42

56
63

8
8

0
0

2
2

12
15

Wszystkie 
kraje

855
288

726
512

1581
858

748
679

1143
602

3004
1735

5100
4366

4064
3589

3792
3255

3987
3124

3890
3625

* Wśród cudzoziemców wnioskujących w kolejnych latach są osoby, które zostały wykazane 
w latach poprzednich.
** Wnioski o zezwolenie na osiedlenie się.
*** Wydane zezwolenia na osiedlenie się.
Źródło: Dane Urzędu ds. Cudzoziemców, (za:) Ł. Łotocki 2009: 35.
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Polska wydaje obecnie rocznie blisko 30 tys. zezwoleń na zamiesz-
kanie na czas oznaczony. Podobnie jak w przypadku wniosków o osied-
lenie się, także i tu dominują cudzoziemcy zza wschodniej granicy oraz 
z Wietnamu (zob. tab. 6).

Tab. 6. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce w latach 1998-
2008.

Wnioski i wydane* zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. 
Wybrane grupy cudzoziemców.

Obywa-
telstwo

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ukraina
1474**
896***

2776
2540

3747
3216

5418
4664

6964
6840

8340
7957

9762
8520

9123
8304

8649
7733

8558
7381

9054
8307

Białoruś
431
232

696
709

784
701

1536
1253

2718
2697

2429
2366

2138
2008

2004
1829

1855
1647

2418
1992

2591
2380

Wietnam
1525
733

1339
1433

1366
1146

1160
1037

1074
1037

1928
1067

2057
1875

1985
1704

1864
1496

2643
1673

2308
2580

Armenia
731
432

686
601

928
669

696
591

771
650

1915
886

2017
1793

1706
1418

1506
1199

1773
1265

1694
1452

Rosja
715
384

1001
1038

1210
1033

1706
1571

2016
1912

1970
1884

1845
1605

1635
1495

1601
1393

1463
1273

1579
1468

Chiny
302
133

388
411

388
379

405
361

419
422

420
391

458
415

757
606

518
383

898
672

1391
1205

Korea 
Płd.

358
171

491
591

369
320

304
341

321
257

325
340

392
329

403
358

581
488

1027
876

1117
1053

USA
320
166

700
741

560
506

884
740

1115
1167

977
968

954
898

827
765

974
875

923
854

1031
922

Niemcy
302
179

799
756

752
694

1201
1063

1590
1571

1444
1452

310
409

0
0

0
0

0
0

1
0

Wszyst-
kie kraje

9450
4893

16715
16811

17185
15039

23664
20787

30245
29636

31736
28579

28147
25427

25486
22625

25660
22376

28557
23240

31467
28865

* Wśród cudzoziemców wnioskujących w kolejnych latach są osoby, które zostały wykazane 
w latach poprzednich.
** Wnioski o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.
*** Wydane zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
Źródło: Dane Urzędu ds. Cudzoziemców, (za:) Ł. Łotocki 2009: 32-33.

Cudzoziemcy pochodzący z Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
do sierpnia 2006 składali wnioski o karty pobytu, a obecnie o rejestra-
cję pobytu, zgodnie z zasadą swobody przemieszczania się (zob. rys. 3). 
Większość wniosków i rejestracji składają obywatele Niemiec, następ-
nie Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Szwecji. 
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Dane z Narodowego Spisu Powszechnego wskazywały, iż udział ko-
biet wśród imigrantów przybywających do Polski wynosił ok. 50 %. W 
ostatnich latach obserwujemy zmianę (zob. rys. 4) na korzyść męż-
czyzn, których liczba z roku na rok wzrasta. W przypadku kobiet wy-
stępowała tendencja wzrostowa do roku 2007, ale ubiegły rok przyniósł 
spadek (w przypadku mężczyzn możemy mówić tylko o zmniejszeniu 
się dynamiki przyrostu).

Napływający imigranci znajdują się w wieku od 25 do 34 lat (zob. 
rys. 5 i 6); znaczącą część konstytuują także dzieci oraz osoby w wieku 
od 15 do 24 lat. Na podkreślenie zasługuje znaczna różnica w liczebno-
ści starszej kategorii – 45-69 lat w zależności od płci, na korzyść kobiet. 
Jednym z wyjaśnień tego zjawiska może być strategia stosowana przez 
znajdujące się już emeryturze czy bezrobotne starsze kobiety – wyjeż-
dżania do pracy za granicę w sektorze opieki.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2009.

Rys. 3. Wnioski o karty pobytu (do 25.08.2006 r.) i rejestrację pobytu (od 
26.08.2006 r.) obywateli państw EOG.
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Rys. 4. Imigranci według płci w latach 2003-2008

Źródło: Rocznik Demografi czny GUS, 2008, 2009.

Rys. 5. Imigranci według wieku w latach 2003-2008

Źródło: Rocznik Demografi czny, GUS 2008, 2009.
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Badania prowadzone przez GUS dotyczące imigrantów5 (które nie 
są obejmowane badaniem BAEL), zrealizowane w grudniu 2007 roku 
i styczniu roku 2008 wykazały, że najwięcej imigrantów mieszkało na 
terenie woj. mazowieckiego (30%), dalej małopolskiego, dolnośląskiego 
i łódzkiego. Koncentrowali się przede wszystkim w miastach (83%). Jako 
przyczynę przyjazdu do Polski wskazywali najczęściej naukę (61%), 
ale ponad 1/3 imigrantów wskazywała jako przyczynę podjęcie pracy. 
W grupie tej aż 57% pozostawało biernymi zawodowo, 35% stanowili 
pracownicy najemni, 5% bezrobotni i 3% pracujący na rachunek włas-
ny. Wśród imigrantów dominowały osoby posiadające wykształcenie 
wyższe i średnie. Podobnie jak w przypadku danych NSP 2002 znaczą-
ca część z nich (57%) deklarowała się jako bierni zawodowo (http://
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_infor_o_badan_zasob_
imigr_pl_w_2008.pdf).

5 Badania „Imigranci w Polsce”. W badaniach wykorzystano technikę ankietową (ankieta została 
przetłumaczona na język angielski, rosyjski, niemiecki, wietnamski i chiński). Badaniem objęto 
10242 osoby, większość (55%) stanowili mężczyźni, którzy przebywali w Polsce czasowo.

Rys. 6. Imigrantki według wieku w latach 2003-2008

Źródło: Rocznik Demografi czny 2008, 2009, GUS, Warszawa
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2. Polski rynek pracy a imigracje

Zaledwie 4% Polaków deklaruje, że zatrudnia lub zatrudniało obco-
krajowców (przykładowo na budowie lub przy pracach polowych) lub 
korzystało z płatnej pomocy m.in. przy pracach domowych lub w opiece 
nad dziećmi (CBOS 2008)6. Niemniej w ostatnich latach obserwujemy 
tendencję do zwiększania poziomu zatrudnienia cudzoziemców w pol-
skiej gospodarce.

Odnosząc się do zagadnienia cudzoziemców obecnych na polskim 
rynku pracy warto podkreślić, iż statystyki dotyczące tego zagadnie-
nia są niepełne i nie uzyskujemy pełnego obrazu cudzoziemskich grup 
pracowniczych. Niewiele jest bowiem danych na temat nielegalnego 
zatrudniania cudzoziemców, są one bardzo ograniczone i często mają 
charakter wtórny. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (w okresie od 
1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku), którymi objęto prawie 
25,6 tys. podmiotów gospodarczych wykazały, że ok. 10% fi rm polskich 
nielegalnie zatrudnia cudzoziemców. Najczęściej brakowało zezwolenia 
na pracę, a wśród nielegalnie zatrudnionych najliczniej reprezentowani 
byli Ukraińcy, Rosjanie, Wietnamczycy i Białorusini (Nielegalni pracow-
nicy w Polsce 2008). Niezależni eksperci szacują jednak, że pracujących 
na czarno obcokrajowców może być kilkakrotnie więcej – w zależności 
od miesiąca od 250 tys. aż do 1,5 mln osób. Zatem możemy założyć, że 
w szarej strefi e - licząc zatrudnionych dorywczo i sezonowo – pracuje 
prawdopodobnie od 1 miliona, do – nawet – 1,5 miliona obcokrajowców 
(Slany, Ślusarczyk 2008). 

Źródłem informacji o skali zatrudnienia imigrantów na formalnym 
rynku pracy są przede wszystkim statystyki dotyczące zezwoleń na wy-
konywanie pracy.

W latach 1994-2008 wydano ich łącznie 220 998 (Łotocki 2009)7. 
W okresie po akcesji Polski do UE liczba wydawanych zezwoleń stop-
niowo zwiększała się i w roku 2008, w stosunku do roku 2005 wzrosła 
o 62% (zob. tab.7).

6 Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (215),  zrealizowane w dniach 11–14 kwietnia 2008 
roku, na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski (N=1101).

7 Należy także zwrócić uwagę, iż w tej liczbie są też przedłużenia zezwoleń wydawane osobom, 
które już pracowały. Liczba ta więc nie określa do końca, ilu cudzoziemców faktycznie pracuje 
w Polsce.
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Tab. 7. Wybrani cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie na pracę w Polsce 
według obywatelstwa w latach 2005-2008

Kraj obywatelstwa 2005 2006 2007 2008 Indeks
=2005

Ogółem 11151 12063 14798 18022 161,6
Armenia 293 277 304 441 150,5
Białoruś 963 1070 1416 1325 137,6
Chiny 240 413 889 2040 850,0
Francja 359 294 3 X X
Indie 459 430 643 733 160,0
Japonia 335 341 477 512 152,8
Korea Pd. 184 381 574 596 323,9
Mołdowa 139 630 1111 1218 876,2
Holandia 114 64 4 X X
Niemcy 611 398 15 X X
Rosja 594 543 547 420 70,7
USA 461 445 348 365 79,2
Turcja 420 507 594 941 224,0
Ukraina 2897 3533 4750 5400 186,4
Wietnam 1067 999 1064 1200 112,5
Źródło: Rocznik Demografi czny 2008 GUS; MPiPS Departament Rynku Pracy 2008.

Najbardziej dynamicznie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do 
obywateli Chin (750%) i Mołdowy (776%). Wzrasta także liczba wyda-
wanych zezwoleń dla Koreańczyków i Chińczyków oraz Ukraińców. Do-
tychczas najwięcej indywidualnych zezwoleń wydawano na stanowiska 
specjalistyczne i kierownicze lub wymagające określonych kwalifi ka-
cji (robotnicy wykwalifi kowani). Oznacza to, iż na formalnym rynku 
pracy zatrudnienie migrantów nie koncentrowało się na tzw. zajęciach 
3D (dirty, dangerous, diffi cult; brudne, niebezpieczne i trudne, Łotocki 
2009). Najwięcej cudzoziemców pracuje w przetwórstwie przemysło-
wym, handlu, budownictwie, pośrednictwie fi nansowym i branży nie-
ruchomości. W 2008 roku natomiast zwiększył się z 7 do 13 % udział 
pracowników zatrudnianych przy pracach prostych (Łotocki 2009), na 
razie jednak trudno ocenić, czy oznacza to zmianę tendencji.

Największą i najistotniejszą z punktu widzenia gospodarki Polski 
grupę imigrancką stanowią Ukraińcy. Ofi cjalnie ocenia się, że rocznie 
pracuje ich naszym kraju ok. 100 tys., a Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej szacuje, że ich liczba może być faktycznie znacznie wyż-
sza (Bieniecki, Pawlak 2009). Przedstawiciele tzw. globalnych plemion 
młodszych (Japończycy, Chińczycy, Hindusi, Koreańczycy) o własnej 
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tożsamości etnicznej i kulturowej zaczynają być widoczni w naszym 
kraju, prowadząc tzw. „gospodarkę etniczną”, o określonej specjaliza-
cji. Według analiz socjologów, pojawienie się takich diaspor (także naj-
starszych jak Żydzi, Anglosasi) jest wskaźnikiem rozkwitu gospodarki, 
nowych technologii, kultury. Przyczynia się do rozwoju globalnej go-
spodarki światowej. Ich zanikanie jest zwiastunem zastoju lub obumie-
rania wskazanych sfer (Slany 1995).

W 2009 roku wydano najwięcej, jak dotąd zezwoleń na pracę – 30 tys. 
(rys. 7), prawie 60 proc. więcej niż rok wcześniej. Po krótkim okresie 
spadku w latach 2005-2006 mamy więc obecnie do czynienia z tren-
dem wzrostowym. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż w związku ze zmia-
nami regulacji prawnych obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji pracują 
na podstawie odrębnych przepisów i w niektórych sytuacjach nie po-
trzebowali zezwolenia. Po części odnosi się to już do końca roku 2006 
(przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące w ciągu pół roku i dotyczyło to 
tylko prac rolniczych), następnie od 1 lutego 2008 umożliwiono pracę 
bez występowania o zezwolenie przez okres 6 miesięcy (od lutego 2009 
dotyczy to także obywateli Mołdowy), podstawą jest tzw. oświadczenie 
pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy8. Jako, że najczęściej zatrud-

8 Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, obywatele Mołdowy i Gruzji mogą wykonywać pracę na tere-
nie Polski przez sześć miesięcy w okresie 12 miesięcy bez pozwolenia, a jedynie na podstawie 
oświadczeń składanych w powiatowych urzędach pracy.  Uproszczona procedura jest pozy-
tywnie oceniania przez pracodawców, ale krytykowana przez Straż Graniczną jako ułatwiająca 
nielegalną imigrację, ponieważ nie ma obowiązku udowadniania, iż cudzoziemiec wskazaną 

Rys. 7. Zezwolenia na pracę wydane w latach 2003-2009

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Opracowanie własne.
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nianymi cudzoziemcami w Polsce są pracownicy za „wschodniej” grani-
cy tj. pochodzący z Ukrainy, Białorusi i Rosji, przyjrzyjmy się specyfi ce 
tego napływu (zob. tab. 8). Znakomita większość, bo ponad 90% (w 
2009 r. 96%) oświadczeń dotyczyło Ukraińców.

Tab. 8. Oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy, Biało-
rusi i Rosji w roku 2008 i 2009.

2008 2009
Oświadczenia 156105 189132
Białoruskie
Rosyjskie
Ukraińskie

11998
1147

142960

4859
677

180868
Liczba oświadczeń kobiet 73091 (46,82%) 92077 (48,68%)
Wiek: < 26 lat 27408 (17,8%) 38023 (20,10%)
            26-40 72427 (46,4%) 86607 (45,79%)
            41-65 55650 (35,8%) 64586 (34,15%)

Branże 
Rolnictwo i pokrewne 77187 (49,44%) 122336 (64,68%)
Budownictwo i pokrewne 23949 (15,34%) 18710 (9,89%)
Usługi domowe 8270 (5,29%) 8776 (4,64%)
Handel 5021 (3,21%) 3764 (1,99%)
Przemysł 10071 (6,45%) 6431 (3,40%)
Transport 4619 (2,95%) 3015 (1,59%)
Gastronomia 2269 (1,45%) 1875 (0,99%)
Hotelarstwo/obsługa ruchu 1431 (0,91%) 1571 (0,83%)
Agencja pracy tymczasowej 10564 (6,76%) 11303 (5,97%)
Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy 2008, 2009. Opracowanie własne.

Według formalnych danych Departamentu Migracji za rok 2008 mi-
gracje te mają charakter zmaskulinizowany, najwięcej cudzoziemców 
jest w wieku 26-40 lat, a więc w wieku bardzo mobilnym ekonomicznie 
(46%). Najczęściej osadzają się w „tradycyjnych sektorach” takich jak 
rolnictwo, budownictwo oraz przemysł (77,55). Ogółem w 2009 r. wyda-
no 189 tys. takich oświadczeń, a więc tu także potwierdza się tendencja 
wzrostowa, a luka w podaży na polskim rynku utrzymuje się. Mimo kry-

w oświadczeniu pracę faktycznie podjął. Ceny za fi kcyjne oświadczenia wahają się od 200 do 
1500 zł, a imigranci uzyskawszy możliwość wjazdu decydują się na pracę nieformalną lub 
korzystając z faktu, że znaleźli się w strefi e Schengen jadą dalej (Ułatwienia w zatrudnieniu 
sposobem… 2009). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniami le-
gislacyjnymi umożliwiającymi monitoring cudzoziemców (Będą kontrole fi rm zatrudniających 
Ukraińców 2009).
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zysu ekonomicznego dla polskich wykwalifi kowanych robotników praca 
za granicą jest bardziej opłacalna, niezmiennie potrzebni są też pracow-
nicy w rolnictwie. Wydano także ponad 3 tys. zezwoleń na wykonywanie 
usług eksportowych, 11,4 tys. oświadczeń złożyły agencje pracy tymcza-
sowej (W roku ubiegłym… 2010). Dla pełnego obrazu należy także zwrócić 
uwagę, iż w Polsce pracę podejmują także osoby zwolnione z obowiązku 
uzyskiwania zezwolenia, m.in. posiadający Kartę Polaka, obywatele UE 
i EOG, małżonkowie obywateli polskich, nauczyciele języków obcych.

Do danych ofi cjalnych trzeba dodać, wspomnianą już, trudną do 
oszacowania liczbę pracujących na czarno. W tym kontekście należy 
zwrócić szczególną uwagę na zatrudnianie w takich branżach jak usłu-
gi domowe oraz podejmowanie prac tymczasowych, co jest bardzo czę-
ste w krajach zachodnich. Odsetki tu wskazywane są niewielkie, acz-
kolwiek badania (Kindler 2005; 2007; Slany, Ślusarczyk 2008) wska-
zują, iż jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Branże te są wyraźnie 
sfeminizowane. Wielkie miasta jak Warszawa potrzebują imigranckiej 
siły roboczej w tzw. sektorze usług domowych. Rotacyjny cyrkulacyjny, 
wahadłowy system prac, najczęściej nieformalny, nie pozwala na usta-
lenie dokładnej liczby pracowników zatrudnianych w tych sektorach. 
Pracownicy „ze wschodu” podejmują prace cięższe, proste i gorzej opła-
cane. Lokują się w sektorze peryferyjnego rynku pracy, który nie daje 
przywilejów takich jak pewność i stałość pracy, możliwość awansu czy 
inne świadczenia ze strony fi rmy (Antoniewski 1997, 2002, Antoniew-
ski, Koryś, 2002).

Dane zbierane przez  Departament Rynku Pracy MPiPS pokazują 
charakterystyczny portret socjo-demografi czny zatrudnianych cudzo-
ziemców (zob. tab. 9).

Tab. 9. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w wybranych sekcjach gospo-
darki w roku 2008

Ogółem

Prze-
twór-
stwo 

przemy-
słowe

Budow-
nictwo

Handel 
hurtowy 
i deta-
liczny

Hotele
i restau-

racje

Pośred-
nictwo 
fi nanso-

we 
i obsłu-
ga nie-
rucho-
mości

Edu-
kacja

Ochro-
na zdro-

wia 
i opieka 
społecz-

na

18022 4468 1595 3915 1437 2199 356 277
Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy 2008. Opracowanie własne
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Otrzymują oni najczęściej zezwolenia na pracę w przetwórstwie 
przemysłowym (25%), handlu (22%) oraz pośrednictwie fi nansowym i 
obsłudze nieruchomości (12,2%). Nowoczesne działy gospodarki wy-
raźnie otwierają się na zatrudnianie cudzoziemców. Przeszło co drugi 
cudzoziemiec pracował poza rolniczymi i industrialnymi działami.

Tab. 10. Wydane zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wg okresu zatrudnie-
nia oraz wielkości przedsiębiorstwa w roku 2008

Ogółem Okres zezwolenia 
na pracę Wielkość przedsiębiorstwa

18022

Do 3 
miesię-

cy

Powyżej 
3 mie-
sięcy

Do 9 
pracow-
ników

10-49 50-250 Powyżej 
250

1345 16677 8636 3767 2739 2880
Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy 2008. Opracowanie własne

Demonstratywne, jak ilustruje tabela 10, jest, iż cudzoziemcy naj-
częściej pracują w małych przedsiębiorstwach (48%), w największych 
(według prowadzonej statystyki) tj. powyżej 250 pracowników pracuje 
przeszło co szósty cudzoziemiec. Najczęściej, wydawane są zezwolenia 
na okres powyżej 3 miesięcy (93%). O zezwolenia na pracę długotermi-
nową w Polsce występują najczęściej Ukraińcy, Wietnamczycy, Biało-
rusini i Chińczycy (Cudzoziemcy chętnie pracują w Polsce… 2010).

Charakterystyczną cechą formalnego sektora rynku pracy (podobnie 
też nieformalnego) jest koncentracja geografi czna (rys. 8). Większość 
imigrantów niezależnie od płci podejmuje pracę w województwie ma-
zowieckim przebywając w stolicy kraju lub pobliskim rejonie. Ponadto 
większe skupiska imigrantów odnotowujemy też w województwach dol-
nośląskim i śląskim. W tych przypadkach wyjaśnieniem jest bliskość 
granicy niemieckiej. 

Analizując sytuację imigrantów na polskim (i nie tylko) rynku pracy 
koniecznie należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie ze względu na płeć. 
Zgodnie z naszymi ustaleniami w ramach projektu FeMiPol9 oraz później-
szych badań, liczba wydanych zezwoleń na pracę w latach 2003-2009 
(I półrocze) dla kobiet wyniosła 25 027 (ogółem wydano 97 346 zezwo-
leń), a przedłużono zezwolenia 9816 imigrantkom (ogółem 39 278).

9 FeMiPol „Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment 
and Policy Recommendations” por. przypis 10.
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W 2005 roku udział kobiet w ogólnej liczbie składanych wniosków 
wynosił 17,3% (zob. rys. 9). W następnych latach obserwujemy wzrost 
tego odsetka, chociaż udział kobiet w liczbie składanych wniosków 
oraz wydanych zezwoleń nie przekraczał 35%. W odniesieniu nato-

Rys. 8.  Wydane zezwolenia na podjęcie pracy według województw w latach 
2005-2008. 

Źródło: Rocznik Demografi czny 2009 GUS, Warszawa.

Rys. 9. Udział wniosków kobiet w ogólnej liczbie wniosków o zezwolenie na 
pracę, wydanych zezwoleń oraz przedłużeń w latach 2003-2009 (w %).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Kępińska 2007. 
Opracowanie własne.
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miast do przedłużeń zezwoleń, odnotowujemy spadek z niewielką 
tendencją wzrostową w ostatnich dwóch latach. Być może kobiety, 
np. ze względu na rodzinę pozostawioną w kraju pochodzenia, pre-
ferują określony czasowo wyjazd do pracy, ewentualnie powtarzany, 
ale w późniejszym okresie, nie są natomiast zainteresowane dłuższym 
pozostawaniem w Polsce. Bardzo istotny jest jednak fakt, że gdy tej 
samej analizie poddamy udział kobiet w ogólnej liczbie oświadczeń 
o zamiarze powierzenia pracy, to wzrasta on do prawie 50% w 2008 
i 2009 roku. Oznacza to, iż w przypadku najliczniejszych grup etnicz-
nych przyjeżdżających do Polski sytuacja jest odmienna. Grupy te do-
minują też wśród wykonujących tzw. prace 3D, niskopłatne i o niskim 
prestiżu społecznym, co oznacza, iż migrantki w Polsce podejmują 
prace niechętnie wykonywane przez ludność rodzimą, a znacznie rza-
dziej zajmują prestiżowe stanowiska. 

Migracje kadr wysoko wykwalifi kowanych w Polsce
Migracje kadr wysoko wykwalifi kowanych zależą głównie od atrak-

cyjności kraju, określonego m.in. przez wielkość i kierunki napływu ka-
pitału zagranicznego, poziom bezpieczeństwa, wysokie zarobki, łatwość 
życia i jego wysoki standard. Szczególne znaczenie przypada wielkim 
miastom, określonym jako „miasta globalnej ekonomii”, za które w Pol-
sce może być uznana np. Warszawa, która powoli przyciąga zróżni-
cowanych ze względu na kapitał ludzki pracowników (Iglicka, Weinar 
2004; Iglicka 2006, Fihel 2006).

Według Saskii Sassen (2003, 2007) następują przepływy w ramach 
„globalnej sieci miast”, które wyróżniają się ze względu na transnaro-
dowe korporacje, międzynarodowe instytucje. Wyróżnione miasta dzieli 
się na znaczące (określane jako alfa) lub mniej znaczące  (beta). War-
szawa niestety należy do kategorii miast beta, czyli mniej atrakcyjnych. 
Barbara Gąciarz (2009) analizując charakterystykę zatrudnienia w War-
szawie i jego wpływu na organizm miejski, zwraca uwagę na kilka istot-
nych kwestii. „Struktura zatrudnienia mieszkańców Warszawy pozwala 
mówić o ukształtowaniu się społeczności funkcjonującej w gospodarce 
poprzemysłowej, w której dominują zajęcia wymagające wysokiego po-
ziomu wiedzy i kwalifi kacji specjalistycznych; metropolia warszawska 
dysponuje potencjałem kapitału ludzkiego i podmiotów gospodarczych 
sprzyjającym rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym 
włączenia się do globalnej konkurencji gospodarczej. Znaczny udział 
w strukturze społecznej Warszawy zawodów o wysokiej pozycji w skali 
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prestiżu społecznego, sprzyjających osiąganiu wysokich pozycji, skut-
kuje powstawaniem silnego zróżnicowania społecznego wewnątrz prze-
strzeni miejskiej: powstają habitaty grupujące osoby związane z zajmo-
waniem stanowisk kierowniczych, wykonywaniem wolnych zawodów, 
pełnieniem funkcji właściciela fi rm i kapitału, a obok nich utrwalają 
się enklawy ubóstwa, na razie niewielkie i rozproszone, ale potencjalnie 
zagrażające harmonijnemu rozwojowi metropolii”  (Gąciarz 2009:140). 

Niewątpliwie  atrakcyjność Warszawy dla napływu kadr i kapitału 
będzie się rozwijać i wkrótce zaliczyć ją będzie można do tzw. miast 
kreatywnych. Według Richarda Floridy (2002) najważniejsze są mia-
sta kreatywne i klasa kreatywna, do której należą także profesjona-
liści. Kreatywna klasa poszukuje na miejsce zamieszkania tzw. krea-
tywnych centrów (Creative Centers) – miast otwartych, o różnorodnej 
strukturze demografi cznej, wieloetnicznych, zapewniających nie tylko 
wysoki komfort życia, ale przede wszystkim kreatywne miejsca pracy. 
Miasta te charakteryzują się 3T (1. Technologia – funkcja innowacji 
i koncentracji przedsiębiorstw wysokiej technologii, 2. Talent – liczba 
mieszkańców z tytułem licencjata i wyższym, 3. Tolerancja - otwartość, 
różnorodność, przyjazność wobec różnych narodowości, stylów życia). 
Także takie czynniki jak stan środowiska naturalnego, atrakcje i udo-
godnienia (lifestyle amenites) również przyciągają zagraniczny kapitał 
i korporacje.

Statystyki na temat wysoko wykwalifi kowanych migrantów w Pol-
sce są ubogie, ponieważ w związku z przystąpieniem Polski do UE 
w 2004 r. obywatele państw Unii Europejskiej, które otwarły rynki 
pracy dla Polski (od 2007 roku wszyscy obywatele krajów UE ) nie 
muszą ubiegać się o zezwolenie o pracę. W związku z tym nie są oni 
ujmowani w statystykach, brak więc pełnych i wielowymiarowych da-
nych na ten temat. Z gromadzonych informacji wynika, iż najwięcej 
zezwoleń i przyrzeczeń na pracę dla cudzoziemców wydawanych jest 
w woj. mazowieckim, odsetek oscyluje tu około 50 % .W latach 1997-
2004 w tym województwie wydano 49% takich zezwoleń, w okresie po-
akcesyjnym ten udział się zmniejsza, ale w minimalnym stopniu (47% 
w 2005 r., 44% w latach 2006-2007 i 43 % w 2008 r., Piekut 2009). 
W 2004 roku najwięcej zezwoleń dotyczyło kadry kierowniczej. W od-
niesieniu do takich kategorii jak doradcy, eksperci, najwięcej zezwoleń 
wydano dla obywateli Holandii, Francji, Włoch, Indii, Niemiec, Turcji, 
Korei Południowej, Wietnamu i Stanów Zjednoczonych. Cudzoziemcy 
wysoko wykwalifi kowani zatrudniani byli najczęściej przez małe fi r-
my do 50 pracowników. Zezwolenia w największych fi rmach (powyżej 
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250 pracowników) wydawane były obywatelom Francji, Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, Włoch, Holandii. 

Według danych zawartych w tabeli 11 w roku 2008 zezwolenia dla 
kadr kierowniczych w Polsce stanowiły ok. 27% w ogólnej liczbie wyda-
wanych zezwoleń. Uwagę zwracają także zezwolenia wydane dla innych 
specjalistów z takich dziedzin jak informatyka, artyści, czy zawody na-
uczycielskie. W woj. mazowieckim, najbardziej dynamicznym w zakre-
sie zatrudniana cudzoziemców, w roku 2008 wydano 3711 zezwoleń na 
pracę, w tym 105  (niecałe 3%) dla kadr kierowniczych.

Tab.11. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wg grup pracowniczych w roku 
2008.

Ogółem

Kadra
Kiero-
wni-
cza

Robo-
tnicy 
wy-

kwali-
fi ko-
wani

Pracow-
nicy 
przy

pracach 
pro-

stych

In-
for-
ma-
tycy

Pra-
wni-
cy

Arty-
ści

Zawo-
dy

Medy-
czne

Pra-
co-

wnicy 
odde-
lego-
wani

Za-
wody 
na-

uczy-
ciel-
skie

18 022 4923 6219 2426 355 53 221 154 398 398
Chiny* 771 823 111 99 - - - 88 -
Indie* 288 254 19 80 - - - - -
USA* 232 88 12 - 24 - - - -
Ukraina* 629 1984 1135 49 18 - - - -

*- wybrane grupy pracownicze

Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy 2008. Opracowanie własne

Nowy typ migranta-pracownika widoczny w przestrzeni Polski, 
zwłaszcza Warszawy, tworzą, jak już wspomniano, grupy wysoko wy-
kwalifi kowanych kadr (elity migracyjne), generowane alokacją kapitału 
i inwestycji, tak istotnych dla funkcjonowania nowej gospodarki opar-
tej na wiedzy. Coraz więcej jest ludzi oderwanych od konkretnych loka-
lizacji, którzy kierują się w stronę miejsc atrakcyjnych ekonomicznie. 
Kształtują się ekonomiczno-społeczne przestrzenie przepływów i w tej 
międzynarodowej przestrzeni znajduje się już Polska.

Migranci wysoko wykwalifi kowani określani są jako przywódczy no-
madowie (Piekut 2009: 16). Podkreśla się, że napływ tych kadr napę-
dzany jest przez aktorów instytucjonalnych (państwa i transnarodowe 
korporacje). Pracownicy ci przybywają w ramach tzw. zewnętrznego 
rynku pracy – przemieszczają się indywidualnie oraz w ramach we-
wnętrznego rynku organizacji czy przedsiębiorstwa (mobilność warun-
kowana jest przez instytucje w której pracują). Według ustaleń Ane-
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ty Piekut (2009), bazujących na bogatej literaturze przedmiotu, wy-
kwalifi kowani pracownicy w zależności od  liczby prac w danym kraju 
i liczby prac poza granicą przed podjęciem pracy w Polsce (tj. bardziej 
zaangażowanych w mobilność lub bardziej osadzonych w danym spo-
łeczeństwie) dzielą się na:

•  Migrantów osiadłych – zakorzenionych rodzinnie i zawodowo, po-
siadających zasoby kulturowe umożliwiające im funkcjonowanie 
w Polsce.

•  Ekspatów (od expatraite – expat osoba, która nie mieszka w kraju 
ojczystym, wysłana do pracy przez swoją fi rmę). Kadry te charak-
teryzują się największą mobilnością, posiadają doświadczenie na 
międzynarodowych rynkach pracy. Cechują się kosmopolitycz-
nym stylem życia.

•  Migrantów nowicjuszy – posiadają nieokreślony status na global-
nym rynku pracy. Nie pracowali oni dotychczas w odmiennym 
kulturowo środowisku w związku z tym nie posiadają wielu zaso-
bów, które zakorzeniałyby ich w Polsce.

•  Ekspatów osiadłych – podejmują  oni pracę za granicą oraz ko-
lejne w Polsce. Posiadają w związku z tym więcej niż jedną pracę 
(Piekut 2009).

Wyodrębnione typy mobilności są dynamiczne i zmieniają się wraz 
z charakterem ścieżki kariery zawodowej cudzoziemca. Badania Piekut 
nad kadrami międzynarodowymi w Warszawie są bezcenne poznaw-
czo ze względu na odkrywanie strategii adaptacyjnych cudzoziemców 
poprzez akumulację kapitału korporacyjnego, poprzez akumulację za-
sobów lokalnych, kosmopolityczną strategię, i strategię transnarodo-
wą, wskazując w rezultacie, iż migranci są racjonalnymi podmiotami 
w społeczeństwie glokalnym.

3. Genderowa specyfi ka rynku pracy w Polsce

Socjologiczne tło refl eksji
Kobiety zawsze były obecne w przemieszczeniach międzynarodo-

wych, jednak ich uczestnictwo i rola nie były obiektem szerokich za-
interesowań badawczych. Jak powszechnie wiadomo, od początku lat 
70. XX wieku uwagę wielu badaczy, a głównie badaczek przyciąga ten 
„niewidoczny” dotąd podmiot. Nie dzieje się to bez przyczyny. Jednym 
z najistotniejszych wyjaśnień, które chciałybyśmy podkreślić w tym ar-
tykule, jest to odwołujące się do zagadnień ekonomicznych. Migrant-
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ki stały się istotnym – i samodzielnym – podmiotem na rynku pracy, 
a popyt na ich pracę jest mniej podatny na wpływy koniunkturalne 
w porównaniu do pracy mężczyzn, wynika bowiem z głębokich prze-
mian w wielu sferach życia, które cechują się odejściem od tradycyj-
nych wzorów, wartości i norm kulturowych.

Potrzeby opiekuńcze krajów bogatych generują mobilność między-
narodową kobiet z krajów biednych. Pociągają one ogromne zmiany 
w sferze prywatnej pracownic i ich rodzin. Zjawisko określane termi-
nem globalizacji pracy opiekuńczej dociera również do Polski. Z jed-
nej strony Polki zaspokajają zapotrzebowanie na usługi tego typu 
w różnych bogatszych krajach: są nianiami, pokojówkami, opiekunka-
mi starszych osób i pracowniczkami przemysłu seksualnego, a z dru-
giej strony napływają imigrantki z biedniejszych krajów, aby szukać 
pracy w Polsce. Najczęściej wynika to z bardzo realnych, oczywistych 
faktów, niejednokrotnie tworzących swoisty układ cech ze sobą wza-
jemnie powiązanych, jak: dokuczliwe defi cyty materialne nie pozwala-
jące na godne życie,  niskie zarobki, utrata pracy i zostanie samotnym 
rodzicem, chęć zapewnienia szans edukacyjnych dzieciom, inwestycje 
w dom, a nawet posiadanie pieniędzy na korupcję. Realizowanie dzięki 
migracjom własnych potrzeb, tych z wyboru, nie jest praktycznie celem 
samym w sobie dla rzesz przemieszczających się.

Podkreśla się (Ehrenreich, Hochschild 2003, Parrenas 2008), że 
migracje kobiet splecione są z ekonomią opiekuńczą, która wyłania 
się jako jeden z najważniejszych segmentów ponowoczesnej ekono-
mii. Dynamicznie rozwijająca się ekonomia opieki to według Ehren-
reich „kobieca podszewka globalizacji” (female underside of globaliza-
tion). Odsłania ona także dylematy matek opuszczających swoje dzieci 
w krajach pochodzenia, relacje niań z dziećmi i opiekunek ze starszy-
mi osobami, które mają pod swoją opieką w pracy. Migracje implikują 
zmiany modelu rodzin kobiet migrujących, problemy z pracodawczy-
niami, nadużywanie władzy przez pracodawców. W centrum uwagi po-
zostaje praca opiekuńcza, która według autorek jest „nowym złotem” 
(Hochschild 2003: 26). Niedobór opieki spowodowany jest wymogami, 
jakie kapitalizm nakłada na jednostki, a w szczególności kobiety, na 
które dotąd spadało większość obowiązków związanych z pracą opie-
kuńczą. W kontekście niechęci mężczyzn do podejmowania nowych ról 
i przejęcia części obowiązków związanych z opieką, powoduje to zapo-
trzebowanie na pomoc z zewnątrz. „Eksport” opieki z krajów biednych 
odsłania klasowy charakter społeczeństwa. Na zakup siły roboczej 
mogą pozwolić sobie klasy bogate i klasy średnie, praktycznie umoż-



118 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze?

liwia to małżeństwom z tych klas pogodzenie pracy i życia rodzinnego 
w zindywidualizowanym świecie. Globalny kapitalizm jest przedmio-
tem krytyki większości autorów i autorek (np. Saskii Sassen i Barbary 
Ehrenreich). 

Akcentuje się jednak (Morokvasic 2007), że chociaż migrantki (po-
dobnie migranci) zdają sobie sprawę z instytucjonalnego, społeczno-
kulturowego i klasowego porządku, nie starają się występować prze-
ciwko niemu, aby nie zmniejszać sobie szans na pozyskanie pracy. 
Raczej podejmują próby wykorzystania go dla własnych korzyści (Świę-
ckowska 2009).

Zapotrzebowanie na pracę imigrantek w Polsce
Jak już podkreślono, w Polsce, podobnie jaki i innych krajach UE 

istnieje ogromne zapotrzebowanie na migracyjną, nisko wykwalifi kowa-
ną, aczkolwiek nie tylko kobiecą, siłę roboczą. Potrzeby te warunkowa-
ne są głównie demografi cznym starzeniem się oraz sytuacją popytową 
w określonych dziedzinach rynku pracy na prostą siłę roboczą. Ogrom-
na emigracja Polaków po roku 2004 do państw Unii Europejskiej wyge-
nerowała lukę w podaży takiej siły roboczej, zwłaszcza w bardziej roz-
winiętych regionach Polski. Zapotrzebowanie uwidacznia się szczegól-
nie w takich segmentach rynku pracy jak: „sektor usług rodzinnych” 
(opiekunki, sprzątaczki, nianie), catering, publiczny i prywatny system 
opieki zdrowotnej (pielęgniarki), rolnictwo (sezonowe pracownice), tu-
rystyka, przemysł tekstylny i przemysł erotyczno-rozrywkowy (sex in-
dustry). Potrzeby opiekuńcze nie są w pełni realizowane przez insty-
tucje państwowe i obowiązki te przenoszone są na rodzinę, co z kolei 
prowadzi do obniżenia się kosztów takiej opieki. Świadczenie niemal 
wszystkich prac domowych przez rodzinę, najczęściej przez kobiety jest 
wskaźnikiem retradycjonalizacji rodziny i przeciążania jej obsługowymi 
i opiekuńczymi funkcjami.

Proces starzenia się demografi cznego jest w Polsce zaawansowany, 
co wskazuje na dramatyczne potrzeby w zakresie sprawowania opieki 
(zob. tab. 12). W następnych latach problem będzie narastał, demogra-
fi czne podstawy solidarnościowych i opiekuńczych transferów między-
generacyjnych zostają złamane (zob. tab. 13). W co najmniej co trzecim 
gospodarstwie występuje potrzeba sprawowania opieki, prawie co piąta 
osoba żyjąca w gospodarstwie domowym wymaga opieki, obok osób 
starszych są to też dzieci do lat 14 (Kotowska, Sztanderska, Wóycicka 
2009). 
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Tab. 12. Proces starzenia się demografi cznego w Polsce.

Odsetek ludzi w wieku powyżej 65 lat
1950 5,3%
1970 8,4%
1990 10,2%
2000 12,4%
2008 13,5%

Źródło: Rocznik Demografi czny,  2009, Warszawa.

Tab. 13. Zmiany w opiekuńczym transferze międzygeneracyjnym.

Ilość osób w wieku 65 lat i więcej
na 100 osób w wieku 15-64 lata

1980 15
2008 19
2020 28
2035 36

Źródło: Rocznik Demografi czny,  2009, Warszawa.

Utrwala się od długiego okresu proces zawężonej reprodukcji lud-
ności; współczynnik reprodukcji netto wynosi 0,673 dla roku 2008,a 
współczynnik dzietności 1,39 a więc poniżej 1,5 wskazując na bardzo 
niski jej poziom (Rocznik Demografi czny 2009). W roku 2015 r. odsetek 
ludzi starych (wieku 65 lat i więcej) wyniesie ok. 16%, a roku 2025 już 
21%. Kryzys w zaspokojeniu potrzeb opiekuńczych będzie narastał, bo-
wiem zmniejsza się populacja osób w młodszych grupach wieku mogą-
cych wspierać grupy starsze. Co więcej wzrastająca mobilność ludzka, 
konieczność poświęcania znacznej ilości czasu na pracę zawodową po-
wodują, że realizowanie opieki w ramach rodzin będzie coraz trudniejsze. 
Demografi czne wskaźniki m.in. współczynnik potencjalnego wsparcia 
i współczynnik opieki nad rodzicami ukazują, jak kruszeją „zasoby 
opiekuńcze”.

Zatem substytucja form sprawowania opieki wyrażająca się m.in. 
w wykorzystywaniu prac imigrantek lub rozwoju instytucjonalnego 
wsparcia staje się poważnym problemem narodowym.

Charakter pracy imigrantek w Polsce
Problematyka ta została podjęta w ramach projektu FeMiPol „In-

tegration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy 
Assessment and Policy Recommendations” realizowanego w ramach 
6 Programu Ramowego przez Zakład Badań Problemów Ludnościo-
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wych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2006-
200810. Nasze badania wpisały się w stosowanie podejścia  kompen-
sacyjnego, próbującego uzupełnić niedostatek wiedzy o migrantkach, 
ponieważ większość dotychczasowych badań koncentrowała się bądź 
na ujmowaniu migracji opisywanych w kategoriach ogólnych (main-
stream) bądź na badaniu mężczyzn – migrantów, traktowanych jako 
głowy rodzin, ich żywiciele (malestream). Podstawowym celem było 
zbadanie skuteczności dotychczasowej polityki imigracyjnej, zwłaszcza 
w odniesieniu do zagadnienia integracji migrantek na polskim rynku 
pracy oraz sformułowanie rekomendacji dla zwiększania poziomu spój-
ności społecznej. 

Wśród najistotniejszych zagadnień badawczych dotyczących pracy 
migrantek w Polsce są: 

1)  polityka integracji kobiet na rynku pracy (zasadniczo jej brak), 
z jego charakterystyczną genderową specyfi ką,

2)  zatrudnianie migrantek w nieformalnym sektorze gospodarki (ją-
dro nierówności i dyskryminacji),

3) praca w sektorze usług domowych (home industry), 
4)  podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych i uznawanie po-

siadanych już kwalifi kacji,
5) uczestnictwo w życiu publicznym i partycypacja obywatelska, 

10 W projekcie zaangażowane były: Institute of Social Research at J.W. Goethe University Frank-
furt nad Menem – jednostka koordynująca projekt, Oxford Brookes University, Wielka Bryta-
nia, Universite de Paris X, Francja, University of Florence, Włochy, Peace Institute for Con-
temporary Social and Political Studies, Ljubljana, Słowenia, Centre for Research on Women’s 
Issues, Ateny, Grecja oraz Intercollege, Cypr. Wyniki badań polskich jaki i prowadzonych 
przez naszych partnerów dostępne są na stronie internetowej projektu: http://www.femipol.
uni-frankfurt.de/working_papers.html. 

  W ramach realizacji projektu w Polsce przeprowadzono 20 biografi czno-narracyjnych wywia-
dów, z osobami reprezentującymi 9 rożnych narodowości: najwięcej z Ukrainkami – 9, dalej 
kobietami z Armenii, Rosji, Białorusi, Czeczenii, Kazachstanu, Zambii, Gruzji i Serbii. Najwię-
cej osób było w wieku 30-49 lat – 13, powyżej 50 – 5 , poniżej 30 – 2. Zwraca uwagę struk-
tura według stanu cywilnego – zdecydowanie przeważają kobiety wolnego stanu cywilnego 
(w szerokim znaczeniu) tj. rozwiedzione, wdowy, dalej zamężne i singielki. Większość stanowią 
matki z dziećmi (tylko dwie nie miały dzieci) wspierane przede wszystkim przez swoje matki 
w kraju pochodzenia. Zdecydowana większość badanych posiada wyższe (10) i średnie (6) wy-
kształcenie, które jak wynika z naszych badań okazało się najczęściej nieprzydatne w Polsce. 
Wyróżniono następujące strategie integracji kobiet w Polsce: 

  –  ekonomiczną (dotyczy migrantek niezarejstrowanych, cyrkulacyjnych – pracujące w sktorze 
usług domowych i sex industry)

  –  legalną  poprzez długookresowe zatrudnienie, jednak nie zwiazane z osiedleniem
  –  legalną poprzez otrzymanie dlugookresowego prawa pobytu, dzięki zawarciu małżenstwa 

z Polakiem
  –  poprzez samozatrudnienie 
  –  legalną dzięki pracy w publicznym sektorze (migrantki osiedlające sie w Polsce) 
  –  poprzez posiadanie polskich korzeni (Krzystek 2008).
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6) stabilizacja prawa pobytu, legalizacja statusu migracyjnego,
7) prostytucja, sektor rozrywki, 
8) handel kobietami i jego zwalczanie oraz integracja ofi ar handlu,
9) tożsamość migrantek. 

Jak już wielokrotnie wskazywano szczególnie widoczne są potrzeby 
w zakresie usług domowych i opiekuńczych w rodzinach kobiet reali-
zujących się zawodowo. Nierzadko następuje substytucja samoobsługi 
i samospełniania przez członków rodziny funkcji opiekuńczych wynajmo-
waną migrancką siłą roboczą. To dzięki migrantkom odkrywamy ustruk-
turyzowanie rynku prac domowych i opiekuńczych (home industry) i ich 
urynkowienie w Polsce. Określenie „gender labour market segmentation” 
– rodzajowa segmentacja rynku pracy – opisuje procesy lokowania ko-
biet-migrantek w nisko płatnych sektorach rynku, generujących zamiast 
prestiżu niepewność, niestabilność, krótkie kontrakty, a nawet w wielu 
przypadkach, zatrudnienie sprzeczne z obowiązującym prawem pracy. 
Te cechy kreują syndrom rodzajowej dyskryminacji kobiet-migrantek. 
Prace wykonywane przez migrantki określane są jako te z kategorii 3D 
(dirty, dangerous, diffi cult – brudne, niebezpieczne, trudne).

Ja teraz bardzo dużo pracuję, po dwanaście godzin cztery 
dni w tygodniu. (…) Ja pracuję cztery dni po dwanaście godzin, 
a resztę dni po osiem, dziewięć godzin. Tylko środy i niedziele 
mam wolne. Tylko jak tyle pracuje to potrzebuje bardzo dużo siły, 
a w tym wieku, już tyle nie mam. Czasem, jak pracuję dwanaście 
godzin bez przerwy, to potem już za wolno reaguję i to jest niebez-
pieczne, bo czasem to są sekundy, żeby ktoś nie spadł z konia11 
(K19, Białoruś, 43 lata).

Należy podkreślić, że większość imigrantek bardzo dobrze zna język 
polski. Może to być czynnikiem pozytywnie wpływającym na integrację 
w społeczeństwie polskim.

Prace wykonywane przez migrantki narażone są na zjawisko wyso-
kiej konkurencji co prowadzi do niskiej ich wyceny. Pojawia się niejako 
„globalna konkurencja” w wyścigu obniżek płac (Kurian 2009).

Jako że nie sposób omówić wszystkich zagadnień w niniejszym arty-
kule koncentrujemy się na: polityce integracji, problemie nieformalno-
ści pracy migrantek, specyfi ce pracy w sektorze usług domowych oraz 
możliwości awansu społecznego, uznania i wykorzystania posiadanych 
kompetencji lub ich podniesienia.

11  Respodentka pracuje jako instruktorka konnej jazdy.
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Praca na nieformalnym rynku – pułapka czy wybór?
Zasadniczym, wymagającym podkreślenia, problemem pozostaje 

fakt, że znaczna część imigrantek pozostaje poza rynkiem pracy (także 
poza ewentualnym oddziaływaniem polityki promocji zatrudnienia) bądź 
raczej – co trzeba wyraźnie podkreślić – poza formalnym rynkiem pracy. 
Ponownie należy jednak podkreślić, że nie oznacza to jednak, iż de fac-
to nie mają one pracy. Można przypuszczać, iż mogły być zatrudnione 
w tzw. „szarej strefi e”, na nieformalnym rynku pracy. Typowy migrant 
pracujący na formalnym rynku pracy jest mężczyzną, kobiety częściej 
znajdują zatrudnienie poza nim, w sektorze usług domowych lub pro-
stytucji. Najistotniejszym powodem, który powoduje lokowanie kobiet 
na nieformalnym rynku pracy jest według naszych badań brak świa-
domości i debaty publicznej dotyczącej tworzącej się luki w realizacji 
zadań opiekuńczych i zapotrzebowania na siłę roboczą w tym sektorze. 
Jak dotąd jedynym działaniem jest umożliwienie poszukiwania legalne-
go zatrudnienia (raport końcowy FeMiPol 2009, http://www.femipol.
unifrankfurt.de/docs/femipol_fi nalreport.pdf). Jednak podejmowane 
próby ustawowego uregulowania prac np. opiekunek (niezależnie od 
narodowości migrantek) nie przyniosły sukcesu, ponieważ powodowały 
wzrost kosztów zatrudnienia (konieczność płacenia podatków, odprowa-
dzania składek ubezpieczeniowych czy też zagwarantowania płatnego 
urlopu). Niewielkie efekty przyniosły także dwie akcje regularyzacyjne w 
2003 i 2007 roku (Krzystek 2007). Czynnikiem, który także trzeba ko-
niecznie podkreślić, jest fakt stratyfi kacyjnego podziału formalnego ryn-
ku pracy, przez co migrantom, a szczególnie migrantkom trudniej uzy-
skać na niego wejście. Po części wiąże się to (aczkolwiek w Polsce jeszcze 
w niewielkim stopniu) z etnicyzacją poszczególnych sektorów (raport 
końcowy FeMiPol 2009). Tworzenie się etnicznych sieci migranckich jest 
w pewnym stopniu korzystne, ponieważ umożliwia uzyskanie wsparcia 
i pomocy, np. przy szukaniu zatrudnienia. Z drugiej strony zwiększa 
tendencję do pozostawania w niszy etnicznej i może skutkować jeszcze 
większymi trudnościami z integracją (Anthias i in. 2009).

Mimo zaznaczenia, iż poziom etnicyzacji branż czy sektorów w Polsce 
jest daleko niższy niż w innych krajach, zwłaszcza Europy Zachodniej 
trzeba podkreślić, że właśnie sektor opieki doświadcza tego zjawiska. 
W Polsce z opieki w formie zinstytucjonalizowanej korzysta ok. 16% 
gospodarstw domowych z dziećmi oraz niecałe 2% gospodarstw opie-
kujących się dorosłymi. Praktycznie niewidoczna jest praca płatnych 
opiekunów. Jednakże, jak pokazują m. in. nasze ustalenia badawcze, 
prace migrantek w wielkich miastach Polski istnieją i przyczyniają się 
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do wsparcia funkcjonowania rodziny i gospodarstwa domowego. Ba-
dania prowadzone w Polsce wskazują, że słowo „Ukrainka” stało się 
właściwie synonimem pomocy domowej (FeMiPol, Kloc-Nowak 2007). 
Ta grupa imigrantek przebywa zwykle w Polsce przez 3 miesiące, ko-
rzystając z wizy turystycznej. W okresach przerwy narzuconych przez 
przepisy wizowe spokrewnione lub znajome kobiety zastępują się na-
wzajem, by nie stracić miejsca pracy (tamże). Uznawane są one przez 
pracodawczynie za pracownice sumienne, solidne i tańsze ze względu 
na koszty zatrudnienia (Kępińska, Okólski 2004). Po pomocach do-
mowych drugą grupę licznie reprezentowaną stanowią opiekunki. Są 
one zazwyczaj mocniej związane z pracodawcami. Bez wątpienia jednak 
na wynajem takiej siły roboczej mogą sobie pozwolić osoby i rodziny 
z wyższymi dochodami. Odsłania to zróżnicowanie zamożności rodzin 
i ich potencjału w zakresie organizowania form sprawowania opieki 
i innych funkcji w rodzinie i gospodarstwie domowym. 

Według badań Instytutu Spraw Publicznych (Bojar i in. 2005) 15% 
pomocy domowych mieszka z pracodawcami; dotyczy to głównie kobiet 
zatrudnionych jako opiekunki osób starszych i obłożnie chorych. Po-
twierdzają to także nasze badania. Specyfi ka pracy zmusza kobiety do 
podejmowania starań o przedłużenie pobytu. W Polsce niejednokrotnie 
obchodzą one przepisy prawa poprzez wręczanie łapówek, by uzyskać 
przedłużenie wizy (Kloc-Nowak 2007) czy też – jak w przypadku jednej 
z respondentek w projekcie FeMiPol – zabiegów o podjęcie studiów tyl-
ko po to, by otrzymać zezwolenie na pobyt przez rok. 

Dwa razy powtórzyłam czwarty rok, trzy razy powtarzałam 
piąty rok, i na razie mam przerwę, ale mam nadzieję, że się re-
aktywuje. Szczerze mówiąc… Szczerze mówiąc np. był to jakiś… 
możliwość przedłużenia pobytu w Polsce to powtarzanie lat i dla-
tego właśnie wykorzystałam to i dlatego właśnie wykorzystałam 
to ze względu na to, że już miałam pracę mogłam sobie pozwolić 
nie mieć stypendium, bo byłam stypendystką rządu polskiego. 
I …później już tak pociągnęło się, nie mając stypendium musiało 
się więcej pracować, a później wynajęcie mieszkania i na razie 
brak czasu, mam nadzieję, że to się uda (K14, Ukraina, 28 lat).

Pracę w nieformalnym sektorze podejmują migrantki, które nie 
mają udokumentowanego statusu oraz te, które określić można jako 
semi-legalne, tj. posiadające prawo legalnego pobytu, lecz pracujące 
w tych segmentach, na które nie miały zezwolenia w wydanej im wizie. 
Dla wielu z nich praca w nieformalnym sektorze jest bardzo często 
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jedynym źródłem dochodu, co z kolei determinowane jest ich statusem 
prawnym w kraju przyjmującym. Zatrudnianie w nieformalnym sektorze 
jest zjawiskiem szczególnie widocznym w bogatych krajach świata (także 
i w Polsce), signum temporis wielkich metropolii, globalnych miast. Ta 
siła robocza jest często elastyczna, a ponadto, niejednokrotnie tworzące 
ją migrantki pracują u wielu pracodawców, co generuje efekt błędnego 
koła. Z jednej strony bowiem, specyfi ka pracy powoduje brak stabilności 
i bezpieczeństwa warunków pracy, a z drugiej przyczynia się do utrzymy-
wania się nieudokumentowanych zasobów siły roboczej, której trudno 
zalegalizować swój pobyt. Co więcej część migrantek mimo posiadania 
uregulowanego statusu pracuje nieformalnie z powodu uprzedzeń pra-
codawców, zdaniem których pewne grupy etniczne „nadają się” tylko do 
wykonywania pracy kiepsko opłacanej o niskim prestiżu (raport końco-
wy FeMiPol 2009 : 23). Stąd migrantki, które chciałyby uregulować swój 
status, często napotykają na brak chęci pomocy ze strony pracodawcy: 

Chciałam tego [formalizacji zatrudnienia], ale ta... że u niej 
pracuję, ona cały czas nie ma czasu, bo to strasznie dużo tych 
papierów, strasznie ciężko to jakoś załatwić i te kolejki, tak dalej, 
ona jest bardzo zapracowana, ona często wyjeżdża i jej po prostu 
faktycznie bardzo ciężko to zrobić. Tak że ona chciała, chciała... 
//chciała cię formalnie zatrudnić, tak?// tak, ale potem jak zo-
baczyła, że to bardzo ciężko już... mówi że „ja po prostu nie mam 
czasu na to” (K8, Ukraina, 32 lata).

Mechanizm ten ma głębsze efekty, wyrażające się nie tylko w praw-
nym oraz materialnym wymiarze, ale i w sferze przemocy symbolicznej. 
Jak żaden inny segment siły roboczej, ten szczególnie narażony jest na 
eksploatację, wyzysk, poniżanie przez pracodawców, pragnących po-
siadać taniego i „udomowionego” pracownika. 

Pracowałam pół roku, osoba chora, niewidząca, oni płacili 800 
zł, ja te pieniądze płaciłam córce, córka poszła na zaoczne tro-
szeczkę stała lepiej. Po pół roku, ja tam prała ręcznie wszystko, 
nie miała warunków, ... nie wiem z czego ja zachorowała.  Miała 
alergiu na ręce i ta pani się przestraszyła i powiedziała, żebym 
ja poszukała sobie drugą pracę i ja wyszłam z torbami swoimi, 
nie miałam gdzie, w drugiej klatce taka była taka jedna, też się 
pakowała, to ja zostawiła swój, a mieszkała, z jedną naszą Ukra-
inką, też się opiekowała panią, a ta pani zmarła, tam jeszcze pan 
mieszkał, ja jego poprosiła, razem z tą koleżanką, żeby ona wzię-
ła mnie, żebym ja tam mieszkała, bo ona chodziła na takie sprzą-
tanie takie po remontu i mnie zabrała (K21, Ukraina, 45 lat).



Imigranci w Polsce w latach 1989–2008. Analiza zjawiska... 125

[Z]głosiła się jedna pani, że potrzebuje do opieki, i prawda ja 
była, była ciężka była ta chora i wszystkie siły żeby jakoś z nią ją 
trzymać. (…) [Dostawałam] 1200, bo ja pracowała rok tam za 800 
zł, ale oni mnie pozyskali, żeby ja chodziła jeszcze po południu na 
sprzątanie i jeden wolny dzień miała, piątek (K22, Ukraina, 60 lat).

Ja miałam akurat szczęście, ja dostawałam więcej niż inne 
nianie, one z reguły zarabiają jakieś siedemset złotych, ja zara-
białam tysiąc złotych. Moi pracodawcy mi powiedzieli, że mam się 
zajmować tylko dzieckiem, mam nie sprzątać i jak mam czas to 
mogę sobie odpoczywać (K20, Rosja, 48 lat).

Niewyobrażalne korzyści ekonomiczne czerpane z sektora pracy nie-
formalnej generują zapotrzebowanie (a specifi c demand for informality) 
- na ten rodzaj pracowników, co spycha do tego sektora także migran-
tów o legalnym, udokumentowanym statusie. Polityka migracyjna re-
gulująca status migranta, najczęściej negatywnie uderza w formalne 
szanse podjęcia pracy przez grupy najbardziej podatne na dyskrymi-
nację,  np. w poszukiwaczy azylu, osoby z tzw. Krajów Trzecich, które 
zmuszone są do zaakceptowania złych warunków  pracy w systemie 
nieformalnej ekonomii, aby móc przeżyć. W przypadku Polski są to mi-
granci zza wschodniej granicy. Dodatkowo należy wskazać na utrudnie-
nia administracyjne. Respondentki w naszych badaniach wskazywały 
na niechęć ze strony urzędników, trudności z uzyskaniem informacji, 
wymagania przekraczające założenia procedur. Najważniejszą przyczy-
ną, która w bardzo wielu przypadkach zadecyduje o tym, jak trudno 
bądź łatwo będzie migrantom sformalizować swój pobyt w Polsce, jest 
kraj, którego pochodzą. Możemy przywołać tu określenie: West-best, 
East-beast, oddające zasadę traktowania imigrantów. O ile imigranci 
z Zachodu przyjmowani są chętnie, to mieszkańcy przede wszystkim 
byłych republik radzieckich traktowani są podejrzliwie i często niechęt-
nie (Slany, Ślusarczyk 2009). Respondentki zasadniczo akceptują for-
malności, nawet jeżeli jest ich wiele, akceptują także warunki, trudniej 
natomiast przyjąć sytuację, że mogą nie mieć szans, aby je spełnić, nie 
z powodu obiektywnych przeszkód, ale złej woli urzędników. Proble-
mem – który ostatecznie w wielu przypadkach skutkuje utratą formal-
nego statusu – jest brak środków fi nansowych, by uzyskać przedłuże-
nie zezwolenia na pracę (raport końcowy FeMiPol 2009).

(…) Było dużo papierów, które tłumaczyłam jeśli chodzi o pa-
piery polskie, to było tłumaczenia świadectwa urodzenia, ślubu 
mojej prababci, świadectwo urodzenia, również chyba paszport 
Ukrainy, czyli dowód tak zwany osobisty mojej babci, gdzie na-
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rodowość była wypisana, świadectwo urodzenia moje, gdzie na 
przykład narodowość też była wypisana  mojego taty, świade-
ctwo urodzenia mojego taty gdzie tam było też podane ciąg taki 
Polaków, Polaków, Polaków. Kwestią na pewno trudną jest to, 
że musisz przedstawić, np. ja nie miałam pracy, miałam pracę, 
ale oczywiście pracowałam nielegalnie, prawda, na karteczce 
można pracować tylko 3 miesiące w roku dla studentów. Pona-
pożyczałam się pieniędzy, wpłaciłam to na konto [wymagane do 
udokumentowania możliwości utrzymania się] i prowadzący mi 
powiedział,  że oczywiście ktoś, kto będzie, jakiś naczelnik będzie 
to rozpatrywał to jak się uda to przejdzie, bo było to  podanie 
o 8 tys. na koncie (K14, Ukraina, 28 lat).

Bardzo trudno jest. Ja w ogóle tego systemu nie rozumiem. Bo 
ostatnio mi w pracy powiedzieli, żebym im pokazała oryginały 
wszystkich moich dotychczasowych kart pobytu, to potrzebowali 
do jakichś tam papierów. A ja te oryginały cudem miałam, bo za 
każdym razem, jak dostawałam nową kartę, to kazali mi odda-
wać starą. Ale ja mówiłam specjalnie, że nie mam jej przy sobie, 
albo, że zniszczyłam i wyrzuciłam bo skończyła jej się ważność. 
Ale ich nie oddawałam tylko zachowała sobie je wszystkie. I dzię-
ki temu mogli mnie zatrudnić, że okłamałam urząd, ja naprawdę 
nie rozumiem, jak to działa. W ogóle to się w tych urzędach cięż-
ko zorientować. Mnie się na przykład kończy karta pierwszego 
kwietnia, a więc za kilka dni. I dalej nie mam nowej, co więcej 
nie mam decyzji i nie mam pojęcia, kiedy ona będzie. A wszystko 
było w terminie złożone! W zeszłym roku też tak miałam, trzy 
miesiące czekałam na nową kartę, jak mi stara wygasła i przez 
cały ten czas nielegalnie tutaj byłam. Trzy miesiące bez papierów 
byłam! Jak znam życie, w tym roku będzie tak samo (K19, Rosja, 
43 lata).

Błędne koło utraty kwalifi kacji
Kluczowym zagadnieniem dla integracji i podnoszenia jakości ży-

cia migrantek jest  posiadanie legalnego pobytu, który umożliwia pod-
noszenie kwalifi kacji zawodowych i poprawę kompetencji językowych. 
Kraje przyjmujące powinny w swoich programach integracyjnych zwra-
cać uwagę na całe spektrum zagadnień edukacyjnych, odnoszących się 
nie tylko do języka, kursów i szkoleń, ale i kultury, historii, instytucji 
danego kraju. Po raz kolejny powracamy tu jednak do dwóch najważ-
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niejszych zagadnień – formalnego pobytu i zatrudnienia oraz możliwo-
ści połączenia ewentualnych zajęć dodatkowych z pracą.

Chociaż migrantki przybywają z określonymi kwalifi kacjami, to 
często nie są one uznawane przez kraj przyjmujący i poprzez ten fakt 
spychane do wykonywania prac podrzędnych, poza formalnym ryn-
kiem pracy. Zajęcia związane z opieką czy prowadzeniem gospodar-
stwa domowego nie są uznawane za w pełni „prawdziwe” prace. Stąd 
osoby je wykonujące są w powszechnym przekonaniu uważane za 
osoby niewykwalifowane lub nisko wykwalifi kowane i nie oczekuje się 
od nich potwierdzania wykształcenia czy kwalifi kacji językowych, co 
w konsekwencji obraca się przeciwko znaczącej części migrantek (raport 
końcowy FeMiPol 2009). Nasze badania pokazują ogromne marnotraw-
stwo kapitału edukacyjnego. Wśród naszych respondentek 10 miało wy-
kształcenie wyższe, 6 średnie, 3 było studentkami i zaledwie jedna posia-
dała wykształcenie na poziomie podstawowym. Prace 8 z nich możemy 
określić jako odpowiadające przynajmniej w pewnym stopniu ich kwali-
fi kacjom, trzeba jednakże podkreślić, iż w przypadku niektórych status 
ten osiągnęły po dłuższym okresie nieformalnej pracy w sektorze usług 
domowych. Same migrantki także rezygnują często ze starań o uznanie 
kwalifi kacji czy znalezienie pracy odpowiadającej wykształceniu, świa-
domie decydują się na nieujawnianie poziomu kwalifi kacji i aplikowanie 
o proste niskopłatne prace, ponieważ takie zazwyczaj najprościej znaleźć 
(FeMiPol 2009: 30), część z nich nie spełnia kluczowego warunku, jakim 
jest legalny pobyt, część ten warunek spełnia, ale wykonując nieformal-
ną pracę obawia się ujawnienia tego stanu rzeczy.

Ja pochodzę z Wołynia na Ukrainie ale większość życia, trzy-
dzieści trzy lata mieszkałam w Kerczu na Krymie jako wykładow-
ca w instytucie, na uniwersytecie, bo ja matematyk jestem. I trzy-
dzieści trzy lata ja tam pracowałam w jednym miejscu. A ja tutaj 
w Warszawie mam rodzinę, taka daleka rodzina, to są Ukraińcy. 
I oni mnie tu ściągnęli, żebym do pracy przyjechała. (…) To było 
tak, że Amerykanin taki, Mike, szukał osoby do dziecka. I ja się 
w końcu zdecydowałam i przyjechałam tutaj i trzy lata w Polsce 
byłam i u Mika pracowałam. To była świetna praca, ja to dziecko 
bardzo kochałam, Mike traktował mnie jak matkę, świetnie się 
dogadywaliśmy. Ja miałam wszystkie papiery załatwione, on mi 
płacił te ZUSy i inne ubezpieczenia, wszystko legalnie było, bo 
nielegalnie to ja bym tutaj nigdy nie była, ja zawsze tak robię, że 
musi być legalnie. To było w roku 2000 jak ja pierwszy raz przy-
jechałam, a więc siedem lat temu.  (K24, Ukraina, 58 lat).
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[M]oja koleżanka właśnie sprzątała tutaj w Polsce i... w War-
szawie i zaproponowała mi na miesiąc jej podmienić, żeby na przy-
kład ona ma tam miała jakiś w domu... jakieś załatwienie sprawy, 
a że ja bym tutaj w Warszawie podmieniła ją we sprzątaniu. Na 
miesiąc, nie? Właśnie przyjechałam tutaj na miesiąc, i sprzątałam. 
Tak. I właśnie sprzątałam tych państwa, jakich ja teraz pracuję.  
(K8, Ukraina, 32 lata).

Część z nich sama rezygnuje z prób aplikowania na stanowiska 
pracy lepiej płatnej i o wyższym prestiżu, będąc przekonana, iż jest 
to bardzo trudne, a czas spędzony na pracy w sektorze usług domo-
wych i doświadczenia tam zebrane nie są argumentem świadczącym 
na ich korzyść. Te migrantki wydają się być przekonane, iż wybierając 
tę ścieżkę pracy zarobkowej zdecydowały się na swego rodzaju ślepą 
uliczkę – mogą zmienić pracodawcę, ale rodzaj pracy tylko na inny 
z tego samego sektora. Charakter wykonywanych prac daje im także 
niewielkie szanse na podnoszenie swoich kwalifi kacji, a przez to znale-
zienie korzystniejszej pracy.

– A czy szukałaś pracy w swoim zawodzie, w zawodzie psy-
chologa?

– Nie, nie szukałam, o szukaniu pracy w ogóle nie mogło być 
mowy, ja rozumiem, że żeby pracować w zawodzie to trzeba mieć 
doświadczenie, referencje. A co ja miałam? Ja miałam doświad-
czenie jako niania, i referencje jako sprzątaczka? Ale nie mo-
głam przestać pracować, bo potrzebowałam pieniędzy. To był taki 
krąg, z którego nie mogłam się wyrwać (K20, Rosja, 48 lat).

Trzeba także podkreślić brak polityki integracyjnej, programów 
umożliwiających podniesienie, czy dostosowanie kwalifi kacji migran-
tek, czy kursów językowych. W polskiej polityce imigracyjnej programy 
integracyjne są przewidziane dla osób posiadających status uchodź-
cy lub repatriantów, pozostałe kategorie migrantów mogą liczyć na 
wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, ale przy specyfi ce pracy 
w sektorze usług domowych korzystanie z oferowanych form wsparcia 
także jest utrudnione.

„Niewidzialna” praca migrantek
Sektor usług domowych i opieki (domestic and care work sector) 

jest bardzo zróżnicowany zarówno pod względem wykonywanej pracy 
(sprzątanie, prowadzenie gospodarstwa domowego, opieka nad osoba-
mi starszymi, chorymi bądź dziećmi), ustaleniami dotyczącymi warun-
ków (zamieszkiwanie u pracodawców, poza miejscem pracy, posiadanie 
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jednego lub większej liczby pracodawców, zatrudnienie przez agencje 
pośrednictwa) czy prawnych podstaw (praca formalna, na podstawie 
umowy, samozatrudnienie, nieformalna, Kontos i in. 2009). Może być 
dodatkowym zajęciem, dającym szansę dorobienia do np. studiów, 
pierwszym krokiem, gdy docelowo planuje się wejście na pierwszy sek-
tor rynku pracy, albo też długotrwałym doświadczeniem zawodowym, 
mającym głęboki wpływ na życie migrantek. Niezależnie jednak od tych 
różnic łączy ją jedno – praca opiekuńcza zazwyczaj pozostaje nieza-
uważona. W tym kontekście Sassen (2003) pisze o odrodzeniu „klasy 
służących” (s.262), a Ehrenreich wspomina o ekonomii opartej na słu-
żących (org. servant economy, s. 103). W wymiarze prywatnym nianie, 
opiekunki i pokojówki mają być niewidoczne, aby zapewnić poczucie 
sprawstwa ich pracodawcom, przenieść na nich autorstwo efektów 
pracy opiekunek i sprzątaczek (Rivas 2003). 

Ja bardzo w ogóle współczuję tym nianiom, one są strasznie 
wykorzystywane przez pracodawców. Nie dość, że traktują takie 
osoby – nianie, sprzątające – jak ludzi drugiej kategorii, to nie 
mają określonego zakresu pracy. Ludzie uważają, że taka niania 
to jest maszyna do robienia, pralka, ona ma przyjść zajmować 
się dzieckiem, a oni jej każą robić wszystkie rzeczy w domu i nie 
płacą za to dodatkowo (K20, Rosja, 48 lat).

Charakterystyczne dla prac opiekuńczych są niskie płace oraz brak 
uznania społecznego. Barbara Ehrenreich, podobnie jak inne badaczki 
migracji kobiet (Święckowska 2009) widzi powód tej sytuacji w niskim 
prestiżu pracy opiekuńczej w kapitalizmie i niedocenianiem w społe-
czeństwach zachodnich prac określanych mianem „kobiecych” uloko-
wanych w sferze prywatnej. Respondentki w naszych badaniach także 
miały świadomość, że wykonują prace, na które nie ma chętnych.

W ogóle nie znam takich Polek, że chcą sprzątać, znam jedną 
starszą panią, ale tak to oni nie mają siły i tak dalej. A młodzi to 
po prostu nie chcą. Ile ja tak po prostu rozmawiałam, to nikt nie 
chce sprzątać. Ja na przykład może na Ukrainie też nie chciałam 
by sprzątać. (…) No nawet mowy nie ma po prostu. No ale, ja tak 
myślę, że tutaj... Polki tak samo nie chcą sprzątać, nie chcą się 
opiekować starszymi ludźmi, bo jest... też to nie jest łatwe. To 
dziećmi też nie bardzo, tak proste. Tak, że ja... taka praca to mi się 
wydaje zawsze brakuje rąk, nie? (K8, Ukraina, 32 lata)

Przy tym oczekuje się, że osoba podejmująca się takiego zajęcia bę-
dzie wykonywała je troskliwie, z cierpliwością, zaangażowaniem i po-
święceniem. Mimo iż niedoceniana, praca ta wymaga często posiada-
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nia specjalnych umiejętności i odporności psychicznej, zwłaszcza przy 
opiece nad chorymi lub starszymi osobami. Co więcej krewni często 
w chwili zatrudnienia migrantki całkowicie wycofują się z opieki. Z ko-
lei opiekunki dzieci często są stawiane w sytuacji pozostawania pod 
nieustającą kontrolą i oceną matek. Wszystko to może prowadzić do 
konfl iktów lub nadmiernego obciążenia migrantek. 

W narracjach w ramach badań FeMiPol respondentki wskazały na 
dwie strategie rozwiązania tego problemu: pierwszą z nich możemy 
określić jako profesjonalizację – wykorzystywanie wiedzy pozyskanej 
w przeszłości, w celu jak najlepszego dostosowania się do wymagań 
miejsca pracy, drugą strategią jest rezygnacja z pracy na rzecz innej 
podobnej, lub też innej, ale także ulokowanej w sektorze nieformalnym 
i najrzadsze, ale także możliwe wyjście – przejście mające znamiona 
awansu społecznego, do pracy w sektorze formalnym rynku pracy (ra-
port końcowy FeMiPol 2009: 48).

Co więcej, praca opiekuńcza ma ambiwalentny charakter, ze wzglę-
du na miejsce jej wykonywania – dom – i nie jest traktowana tak jak 
inne rodzaje płatnej pracy, przez co trudno poddaje się regulacjom.

– Masz określone godziny pracy, czy na przykład ileś tam 
w tygodniu, czy kiedy jesteś potrzebna?

Nie, tutaj tak jest, że jestem praktycznie cały czas, kiedy 
jestem potrzebna. (…)Moje obowiązki? Znaczy żeby przygoto-
wać jedzenia, posprzątać, poprasować, ale dużo rzeczy ja robię 
sama od siebie, że pani mi nic nie mówi, że powinnam to zrobić 
i to. Ja po prostu sama widzę, że tak jak u siebie w domu tam, że 
to trzeba, to trzeba, że z dzieckiem iść, może on to chce, może to, 
że pizze różne, może on tylko zjadł, to po prostu sama od siebie. 
A tak ode mnie nikt nic tak nie wymaga. No tak czasami trzeba 
coś pilne zrobić, to każą mi, a tak to ja wszystko robię tak jak 
u siebie w domu (K8, Ukraina, 32 lata).

Również Kurian (2009:211) wskazuje problemy z określeniem eko-
nomicznego statusu pracy w sektorze usług domowych. Podkreśla jed-
nak, że „ekonomia opieki” ma żywotne znaczenie dla funkcjonowania 
gospodarki rynkowej i wchodzi w aktywny związek między rynkiem 
a państwem. Jej intensyfi kacji towarzyszy marginalizacja i dyskrymi-
nacja prac opiekuńczych i usługowych. Ryzyko marginalizacji jest tym 
większe, że migrantki preferują strategie migracji wahadłowych i rota-
cyjnych, ponieważ mogą w ten sposób utrzymać zatrudnienie, ale prze-
bywać w kraju imigracji legalnie oraz skracać rozłąkę z rodziną (raport 
końcowy FeMiPol 2009: 47).
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Studia pokazują także, że zjawisko społecznej izolacji migrantek, 
skutkuje często dyskryminacją. Marta Kindler (2007) podkreśla trud-
ną sytuację pracownic mieszkających w domu pracodawcy (live-in). 
Doświadczają one braku prywatności, poniżania, braku szacunku ze 
strony dorosłych i dzieci, czasem także są napastowane seksualnie czy 
traktowane jak prostytutki.

Tak, mam [osobny pokój – K.S., M. Ś.], to jest trzypokojowe 
mieszkanie, ale co to za pokój, jak Szymek otwiera drzwi i mnie 
woła, żadna prywatność. Raz się pokłóciłyśmy z panią to się spa-
kowałam i pojechałam z powrotem na Ukrainę, ale potem wróci-
łam ze względu na dziecko  (K24, Ukraina, 58 lat).

Utrata pracy jest w ich przypadku zarazem natychmiastową utratą 
domu. W sytuacji braku środków czy też rozwiniętej sieci czyni to sytu-
ację migrantki bardzo złożoną i trudną.

Przyjechała ja do takich pań, po adresu, ona mi powiedziała co 
mam robić, na drugi dzień ja umyła okna, a tam jeszcze dwoje dzie-
ci, oni czynili bałagan, tylko ja myła okna, ta pani pojechała na za-
kupy, i przyjechała i te dzieci zrobili bałagan, a ja myję okna, a ona 
się wkurzyła, że to dzieci tam bałagan zrobili, nie wiem czy to z tego 
czy nie i mnie wieczorem powiedziała, to dwa dni były, ja jeszcze 
wszystko posprzątała pierwszy dzień i na drugi dzień... i potem po-
wiedziała, że przepraszam panią, pani sobie poszuka drugą pracę, 
mnie pani nie odpowiada. Zapłaciła mi sto złotych i ja pojechała zno-
wu do córki, nie miała pracy (K21, Ukraina, 45 lat).

Stąd, jeśli tylko zaistnieje taka możliwość migrantki starają się za-
mieszkać poza miejscem pracy. Ta strategia zazwyczaj jednak wymaga 
zdobycia kilku pracodawców, by pokryć zwiększone koszty życia (ra-
port końcowy FemiPol 2009). 

Nieformalny charakter pracy opiekuńczej i innych prac wykonywa-
nych przez migrantki, oraz całkowita, niejednokrotnie, zależność od 
pracodawczyń powoduje, że relacje władzy są nieodłącznie wpisane 
w układ pani-służąca.

Ona jest okropna dla mnie, nawet tysiąca złotych nie dostaję za 
cały miesiąc pracy, w innych miejscach proponują mi dwa, ale ja 
uczciwa jestem, ona mnie ściągnęła, ja do niej przyjechałam, uczciwa 
jestem i teraz nie odejdę, poczekam aż Szymon pójdzie do przedszko-
la. (…) Raz się pokłóciłyśmy z panią to się spakowałam i pojechałam 
z powrotem na Ukrainę, ale potem wróciłam ze względu na dziecko. 
To jest niedobra praca, niedobry układ z tą panią, bo ja nie mam 
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powiedziane dokładnie co ja robię więc robię wszystko, zajmuję się 
dzieckiem, sprzątanie, gotowanie, pani jest wiecznie zmęczona, więc 
ja to wszystko robię (K24, Ukraina, 58 lat).

Krótkotrwałość, sezonowość, cyrkularność pracy migrantek przy-
czynia się do powstawania niestabilnego rezerwuaru siły roboczej, któ-
ry zmuszany jest często do szukania coraz to nowej pracy, sprawiając, 
iż jej wykonawczynie najczęściej pozostają na marginesie rynku pracy 
i życia społecznego. Takie strategie zatrudniania uniemożliwiają inte-
grację, a co za tym idzie rozwiązanie problemu ekskluzji społecznej.

Trzeba jednakże podkreślić, iż pomimo faktu, że „niewidzialność” 
i niski prestiż pracy jest jednym z charakterystycznych rysów sektora 
usług domowych, to można zauważyć różnice w zależności od regionu 
Europy. Karolina Krzystek (2009) wskazuje na linię podziału między 
Północą, gdzie część migrantek doświadcza jednak pozytywnej oceny 
swojej pracy, a pracodawcy podkreślają ich znaczenie dla funkcjono-
wania gospodarstwa domowego, a Południem, gdzie znacznie częściej 
zdarzają się sytuacje poniżania i wyzysku. Historie imigrantek w Polsce 
bliższe były raczej modelowi południowemu, aczkolwiek pojawiały się 
także pozytywne relacje.

„Jedną nogą tu, a drugą tam” – migrantki w drodze
W starym paradygmacie badania migracji, w którym przyjmowano, 

iż mają one linearny, jednokierunkowy przebieg zakładano, że migracja 
pociąga za sobą szereg procesów związanych z obcością, „innością”, 
brakiem akceptacji przybyszów. Konsekwencją migracji była często ra-
dykalna zmiana sposobów życia, wzorów zachowania i symbolicznego 
modelu świata migrantów, w obliczu zetknięcia z wielokulturowością 
i często niemożnością przeszczepienia własnej rodzimej kultury do kul-
tury obcej. Tożsamość migranta analizowana była zatem przez pryzmat 
„ja” tworzonego w wyniku zetknięcia z inną ziemią i kulturą, innym 
ładem i porządkiem społecznym.

Z badań wynika, iż  większość migrantek jest w Polsce „na chwilę”, 
co prowadzi naszym zdaniem do pojawienia się – używając terminologii 
Zbigniewa Bokszańskiego – niestabilnej tożsamości  tworzącej integra-
cję  niepewną (ambiwalentną). Co więcej ich integracji nie sprzyja fakt 
praktycznie braku polityki państwa polskiego w tym zakresie. Sam fakt 
aktywności na rynku pracy, aczkolwiek może być uznany w większości 
przypadków na prerekwizyt, nie oznacza jeszcze integracji społecznej 
(raport końcowy FeMiPol 2009). Widać to szczególnie w przypadku mi-
grantek w sektorze opieki, podobnie w prostytucji, gdzie wymuszony 
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sposób funkcjonowania na tym rynku może zwiększać ryzyko margina-
lizacji. Kluczowym problemem jest fakt, że brak jest aktorów społecz-
nych zainteresowanych zmianą sytuacji, a same migrantki nie dyspo-
nują w Polsce żadną reprezentacją, zaś ich rozproszenie, „zamknięcie” 
w sferze prywatnej i często nieformalny status nie daje im siły naci-
sku. Do tego należy dodać ich zobowiązania i zaangażowanie w kraju 
pochodzenia, oraz niestabilność statusu i pracy, co w dużym stopniu 
uniemożliwia tworzenie długoterminowych strategii. Ponadto Polska 
nie uznaje ofi cjalnie zapotrzebowania na pracę w sektorze usług domo-
wych przede wszystkim ze względu na wspomniane już przypisanie ich 
do sfery zadań rodziny, nie stosuje więc rozwiązań mających na celu 
pozyskanie pracowników oraz formalizację statusu, co wprowadzono 
np. w Niemczech i Francji.

Emigracja kobiet powoduje również zmiany w strukturze rodzin, 
które pozostają w kraju pochodzenia. Tradycyjne ideologie płciowe 
obowiązujące w większości społeczeństw, z których pochodzą migrant-
ki, przypisują żony do domu i dzieci, na mężów natomiast nakłada-
ją obowiązek bycia podstawowym żywicielem rodziny. Odwrócenie ról 
spowodowane faktem, iż to przesyłane przez żonę pieniądze z zagrani-
cy są podstawą utrzymania rodziny, powodują liczne konfl ikty między 
małżonkami i frustrację mężów. Niejednokrotnie mężowie nie umieją 
przystosować się do nowej sytuacji, w której to kobiety są podstawowy-
mi żywicielkami rodzin. Mężowie rzadko przejmują opiekę nad dziećmi 
pod nieobecność żony, popadają w alkoholizm. 

Myślałam, że jak przyjedziemy do Polski, to będzie wszystko 
dobrze, nie będzie problemów z papierami. Ale okazało się, że ja 
tu mam bardzo ciężką i nieprzyjemną sytuację rodzinną. To była 
taka prywatna, stara krakowska kamienica i powiedzieli, że jest 
problem, żeby mnie i dzieci zameldować, straszne trudności mi 
robili. Skończyło się tak, że przez pięć lat musiałam przedłużać 
pobyt, to znaczy pozwolenie na pobyt tutaj w Polsce co pół roku. 
Tak się złożyło, że mój mąż zaczął szybko pić, nie poradził z tym 
sobie, z tą sytuacją. Wtedy odeszłam z dziećmi a w tym czasie 
byłam tutaj pół legalnie, pół-nielegalnie. W ogóle bardzo długo 
pracowałam na czarno, właściwie od początku prawie naszego 
przyjazdu. Ale musiałam to zrobić, musiałam tu przyjechać i uciec 
stamtąd, bo tam nie dało się żyć…(…) Nie, nie w Moskwie, na da-
lekim wschodzie, tam gdzie wtedy mieszkaliśmy. Ja w Moskwie 
skończyłam psychologię, i też jak pani chciałam robić doktorat. 
(K20, Rosja, 48 lat).
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Migracja kobiety wiąże się również z rozłąką z dziećmi i pozostawie-
niem ich pod opieką męża lub krewnych. Nieobecność matki rodzi ko-
nieczność zapewnienia dzieciom opieki na miejscu, często zatrudnienia 
opiekunki. W ten sposób powstaje ‘globalny łańcuch opieki’, powiąza-
nia między ludźmi, które opierają się na płatnej lub niepłatnej pracy 
opiekuńczej (Hochschild 2000: 13).

[P]o tym, jak się rozwiodłam z mężem, to zostałam sama 
z dzieckiem i musiałam... chociaż miałam tam w Ukrainie bardzo 
dobrą pracę, ale już tam tak w Ukrainie się zaczęło, że... bar-
dzo mało płacili nam pieniędzy i ja po prostu nie mogła by wyżyć 
z dzieckiem sama, żeby kupić i jedzenie i ubrania i tak dalej. (…) 
Jeszcze pytałam się tej koleżanki (…) i ona właśnie mi opowiada-
ła, że to, że sprząta, że dobrze jej, że lepiej ona ma, że jej dziecko 
już teraz ma chleb z masłem, a nie chleb bez masła, albo w ogó-
le bez chleba, same ziemniaki z kabaczkami...(…) No płacze [syn 
– K.S., M.Ś.] strasznie, nie wiem, jak jadę to ja nawet nie chcę 
mówić tam za tydzień, bo on od razu zaczyna o tym myśleć, od 
razu jest zdenerwowanie takie, staram się, w końcu „ja muszę 
wyjechać i muszę zarobić, bo musimy tu mieć mieszkanko”, i on 
jakoś tak to wszystko, jakoś tak przyjmuje, ale nie chce, żeby ja 
jechała, pewnie, że nie… (K8, Ukraina, 32 lata).

[N]a pewno ciężko bym miała na tę chwile, bo teraz czym więcej 
jestem czasu w domu, tym więcej jak tutaj przyjeżdżam, tęsknię 
za domem, pewnie przez to że, krótki czas tu, długi czas tam. Za 
synem strasznie tęsknię, strasznie normalnie. Są takie momenty 
kiedy już nie mogę normalnie, no strasznie tęsknię i bym chciała 
do domu, do niego. No sąsiadki, rodzina się nim opiekują, no doro-
sły jest, może już  nie długo chcieć mieszkać ze mną, ale nie mogę 
sobie na razie poradzić (K2, Ukraina, 35 lat).

Macierzyństwo i wpisana w nie opieka nad dzieckiem jest tu defi nio-
wana jako zapewnienie dziecku przyszłości, ale i tak pojawia się ambi-
walentna lub negatywna samoocena moralna. W przypadku imigrantek 
rygorystyczny wzorzec matki (zakazujący oddzielania od dziecka) zinter-
nalizowany w procesie upłciowienia nie pozwala im na pozytywną samo-
ocenę, pomimo wykonywanej pracy, poświęcenia na rzecz rodziny. Ocze-
kiwania formułowane  wobec matek w połączeniu z cierpieniem z powo-
du rozstania z dziećmi często wywołują u migrantek poczucie winy.

Ale dla mnie ten czas tutaj to moralnie strasznie ciężko, strasz-
nie to ciężko tak moralnie tu dla mnie być, ja tęsknię tak okropnie 
za moimi dziećmi, oni dorośli już są jeden syn ma 33 lata, drugi 
31, ale tęsknię okropnie cały czas. Ja przecież pracowałam przez 
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cały ten czas, ostatnie cztery lata w obcej krainie, bez wolnego, 
bez urlopu i wszystko to trzeba oddać innym, nic dla siebie. To 
wszystko dla dzieci ale jednak, nic dla mnie, ale to wszystko dla 
moich synów bo ich kocham (K24, Ukraina).

Jedna z respondentek podkreśla to poczucie winy określając siebie 
jako „macochę”, ponieważ opuściła swoje dzieci. Uznaje konieczność 
wyjazdu, ale to nie daje jej we własnych oczach usprawiedliwienia.

Ja mam syna jeszcze, ja syna nie widziała dwa lata. Jestem 
macocha. Dwadzieścia dwa lata, on sam sobie radzi. Sportu 
i wyjeżdża na wyjazdy i trenuje dzieci. (…) No macocha, zostawi-
ła dzieci...(K21, Ukraina).

Problemem również rzadko podejmowanym jest odpowiedź na py-
tanie, jaka będzie przyszłość migrantek pracujących na nieformalnym 
rynku pracy. Część z nich podejmuje starania wyjścia z nieformalne-
go sektora, czasami poprzez powolny awans, podejmowanie coraz lep-
szych prac, tworzenie sieci kontaktów przydatnych w zamianie statu-
su, częściowo też poprzez samozatrudnienie. Jeżeli zmiana pracy jest 
praktycznie niemożliwa starają się racjonalizować swoje decyzje (pod-
kreślając przykładowo, że brak stabilizacji i deskilizacja to „normal-
ność” w życiu migranta) oraz próbują podkreślać znaczenie i wartość 
swojej pracy (FeMiPol 2009: 18-19). Zasadniczo sensem ich działań 
jest zdobycie pieniędzy, zarobki są jednak pochłaniane przez bieżącą 
konsumpcję, a jeśli inwestowane, to tylko w przyszłość dzieci. Więk-
szość migrantek planuje w przyszłości powrót do ojczyzny, obawia się 
jednak, że na starość zostanie bez środków do życia (raport końcowy 
FeMiPol 2009: 49). Powrót oznacza często na nowo uzależnienie się od 
dochodów męża, czy pomocy rodziców lub teściów albo obniżenie się 
poziomu życia rodziny. W efekcie migrantki popadają w pułapkę nie-
ustającego przedłużania migracji. Migrantki przedłużają pobyt także 
z powodu oczekiwań fi nansowych dzieci (lub ich wyobrażeń o tych ocze-
kiwaniach) i chęci ich wspierania nawet jeśli już dorosły (Święckowska 
2009). Trudno jednak przewidzieć, czy  te dzieci będą w stanie (lub czy 
zechcą) zabezpieczyć byt matek w okresie starości.

[Z] pensji muszę odliczyć tysiąc złotych za mieszkanie, muszę 
wysłać mamie i córce, bo je utrzymuję. Przez ten cały czas jak tu 
jestem [5 lat – K.K.] udało mi się odłożyć dwadzieścia tysięcy. To 
nie jest dużo ale więcej się nie udało. Ja mam takie podejście, że 
może umrę młodo, że nie myślę o tym. Nie chcę się zastanawiać 
nad tym, co będzie, jak będę stara (K19, Rosja, 43 lata).
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Zakończenie

Podsumowując, praca w sektorze usług domowych w wielu przy-
padkach wiąże się ze znaczącym ryzykiem marginalizacji, wyzysku 
czy poniżania. Nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa pracy i zabez-
pieczenia socjalnego. Kobiety wykonują prace uciążliwe, niskopłatne 
i niedoceniane, co więcej bardzo często mają trudności z uzyskaniem 
legalnego zatrudnienia. Po latach ciężkiej pracy migrantki stają przed 
perspektywą biedy w okresie starości. Bardzo często nieuregulowa-
ny status, nienormowany czas pracy nie pozwala im na korzystanie 
z różnych form podnoszenia kwalifi kacji, oferowanych przykładowo 
w ramach programów równościowych (EQUAL, INTEGRA). W przypad-
ku niektórych krajów europejskich (Polski, Cypru, Słowenii) nie są one 
też postrzegane jako zagrożone ekskluzją społeczną i nie tworzy się dla 
nich specjalnych rozwiązań (raport końcowy FemiPol 2009: 30). Brak 
rozpoznania sytuacji migrantek oraz ich różnorodności kulturowej 
i społeczno-zawodowej generuje pojawienie się prawa nieuwrażliwio-
nego na płeć kulturową. Podobnie zagadnienia genderowe nie pojawia-
ją się często w programach antydyskryminacyjnych i równościowych 
w Polsce (raport końcowy FeMiPol 2009: 26).

Podstawową rekomendacją – istotną zarówno ze względu na sytua-
cję migrantów, a zwłaszcza migrantek, jak też polskiego społeczeństwa 
– jest wprowadzenie tematu zapotrzebowania na pracę opiekuńczą do 
szerokiego dyskursu społecznego. Bardzo ważne jest także utrzymanie 
tendencji do wprowadzania stopniowych ułatwień w wejściu na polski 
rynek pracy, a nie likwidowanie ich nawet jeżeli – jak każde rozwią-
zanie – generują możliwość pewnych nadużyć. Należy także zwrócić 
uwagę na wspieranie legalnych kanałów rekrutacji i co naszym zda-
niem najważniejsze położyć silniejsze akcenty na zagadnienie braku 
adekwatnej polityki integracyjnej. Konieczne jest zwrócenie uwagi na 
dostęp do rynku pracy różnych kategorii migrantek i rozwijanie progra-
mów aktywizujących przede wszystkim te „niepożądane”, tj.: niskowy-
kwalifi kowane, poszukiwaczki azylu i uchodźczynie, a także łączące się 
z rodzinami. Jak wskazują nasze badania, znaczna część z nich wiąże 
się z Polską na wiele lat, być może na stałe, stąd ważne jest konstru-
owanie programów zapobiegających marginalizacji, a w krótszej per-
spektywie skupienie się na tym, by migrantki miały świadomość możli-
wości i szansę uczestniczenia w programach już istniejących.
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Summary 

Immigrants in Poland in 1989-2008. 
Phenomenon Analysis Taking 

into Account Gender and Economy

The article takes up the issue of the scale of immigration to Poland 
from 1989 (and hence starting from the beginning of the system trans-
formation) up to 2008. The expectations that Poland will become an 
immigration country have not proved true – the trips of Poles abroad 
prevail, but – despite fl uctuations – year after year we can observe 
greater and greater infl ow of foreigners, and the tendency to increase 
the level of their employment in Polish economy. However, this does 
not compensate for the gaps in workforce supply in certain sectors of 
the economy, which can become a substantial treat in future, with the 
progressing ageing of population.

Special attention has been paid to the gender-related specifi cs of 
the labour market in Poland.  It is only recently that women, their par-
ticipation and role in the migration processes have become the subje-
ct of widespread research interest. One of the reasons is the growing 
demand for the work of migrants in the care sector – in the context 
of the already mentioned ageing of developed societies. Care-related 
needs generate mobility of women from less affl uent countries, and 
the phenomenon also applies to Poland. On the one hand, Polish wo-
men travel abroad to look after children, the elderly and the sick in 
Germany or Italy; on the other hand, women from Ukraine, Byelorus-
sia or Russia pour into the largest Polish cities. This is a chance for 
a better life for their families, for meeting their basic material needs, 
ensuring a chance of education to their children. Barbara Ehrenreich 
terms the care economy the “female underpinning of globalization”; 
Arlie R. Hochschild emphasizes that in the contemporary world care 
work is becoming the “new gold” (Ehrenreich, Hochschild 2003, Hoch-
schild 2003). This allows higher- and middle-class women to reconcile 
professional and family roles, and at the same time supports the exist-
ing socially-cultural and institutional order.  The female migrants who 
were interviewed under the FeMiPol project „Integration of Female Im-
migrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy 
Recommendations” realized in 2006-2008 by the Population Problems 
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Research Division of the Institute of Sociology, Jagiellonian University, 
pointed out the characteristic features of work in the household servi-
ce sector. They include low wages, short contracts, and in many cases 
even employment inconsistent with the labour law in force, and not in-
frequently exploitation and humiliation. Instead of prestige, such work 
generates uncertainty; there are practically no chances of promotion, 
using the possessed competences of increasing them. The unregulated 
status of many female workers is an obstacle to making use of the 
offered forms of support, and increases the threat of social exclusion. 
Hence, among the basic recommendations, we point out fi rst of all the 
need for a broad social discussion on the problem of demand for care, 
support for legal recruitment channels, and establishment of an appro-
priate integration policy.
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Imigracja nielegalna1 w Polsce 
zarys problematyki i szacunki2

1. Wstęp

Polska nie jest uważana za atrakcyjny kraj docelowy dla zarówno 
legalnych jak i nieuregulowanych imigrantów. Niekorzystna w porów-
naniu z innymi państwami będącymi częścią Unii Europejskiej sytua-
cja ekonomiczna Polski nie jest szczególnie zachęcająca dla imigran-
tów. Co więcej polskie przepisy imigracyjne są dość surowe, w dużej 
części z powodu wymagań dotyczących wstąpienia do UE oraz wejścia 
do Strefy Schengen.

W ostatniej dekadzie XX-tego wieku, Polska przyjęła masowy ruch 
drobnych handlarzy i wahadłowych/cyrkulacyjnych migrantów z krajów 
sąsiednich, głównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Ten ruch bezwizowy 
regulowany był umową zawartą 13 grudnia 1979 roku3, jednakże ruch 
na dużą skalę pojawił się dopiero po upadku komunizmu w 1989 roku.

W latach 1989-2004, polska polityka imigracyjna we wszystkich 
swoich formach opierała się raczej na reagowaniu niż na pro-aktyw-

1 W tytule rozdziału pojawia się słowo „nielegalna” jednak w tekście używamy pojęcia „nieure-
gulowana” imigracja. Terminy imigrant nieuregulowany (bez uregulowanego prawnego statu-
su), imigrant nieudokumentowany (bez stosownych dokumentów) oraz imigrant nieuprawnio-
ny (bez legalnego pozwolenia na wjazd, pobyt czy pracę) oznaczają różne aspekty szerszego 
zjawiska nieuregulowanej imigracji.

2 Rozdział powstał w oparciu o analizy przeprowadzone w ramach projektu CLANDESTINO – 
Nieudokumentowane migracje: policzyć niepoliczalne. Europejskie dane i trendy, realizowanego 
w latach 2007 – 2009. Był on fi nansowany przez Komisję Europejską w ramach 6 Programu 
Ramowego, Priorytet 8 Integrowanie i umacnianie europejskiego obszaru badawczego.

3 Umowa pomiędzy rządem Polskiej Republiki Ludowej a rządem ZSRR o wzajemnym ruchu 
bezwizowym dla obywateli obu państw, podpisana w Warszawie 13 grudnia 1979 roku (Dzien-
nik Ustaw Numer 13 z 1980 roku, Pozycja 41). Granica polsko-ukraińska była przekracza-
na przez Ukraińców 15 235 609 razy 1997 roku oraz 8 923 847 razy w 1998 roku. Granica 
polsko-rosyjska była przekraczana przez Rosjan 1 972 893 razy w 1997 roku oraz 1 371 183 
razy w 1998 roku. Granica polsko-białoruska byłą przekraczana przez osoby niebędące oby-
watelami Polski 8 597 624 razy w 1997 roku oraz 6 305 251 razy w 1998 roku.
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ności. Każdy aspekt polskiej polityki imigracyjnej, tak legislacyjny jak 
i instytucjonalny, wynikał z zaobserwowanych trendów migracyjnych 
oraz wymogów formalnych związanych z przygotowaniami do wstą-
pienia w struktury Unii Europejskiej. Niemniej jednak polska polity-
ka wizowa pozostawała stosunkowo liberalna aż do pełnego włączenia 
do struktury Schengen. Polskie wizy wjazdowe były nieodpłatne dla 
Ukraińców, zaś Rosjanie i Białorusini utrzymali katalog przypadków, 
w których nie musieli za wizy płacić. Ukraińcy często dostawali wizy 
wielokrotne.

Geografi czny kurs przepływów migracyjnych do Polski w latach 90. 
był związany z globalnym podziałem siły roboczej. Na początku transfor-
macji ekonomicznej, tylko wysoko wykwalifi kowana siła robocza z Azji 
oraz z Zachodu, a także niewielka część ruchu migracyjnego ze Wscho-
du mogła znaleźć zatrudnienie w pierwszym sektorze rynku pracy. 
Większość imigrantów ze Wschodu stanowili pracownicy niewykwali-
fi kowani, którzy znajdowali nielegalne zatrudnienie na drugorzędnym 
rynku pracy (Iglicka 2000). Ich obecność była tolerowana przez polskie 
społeczeństwo. Ważnym czynnikiem wspierającym ich obecność była 
wysoka akceptacja dla szarej strefy wśród Polaków (Gardawski 2003; 
Gmaj 2005). Dodatkowo ich słowiańskie pochodzenie etniczne powo-
dowało, że nie byli łatwi do zauważenia przez policję oraz inne władze 
odpowiedzialne za kontrolę rynku pracy. Należy jednak w tym momen-
cie zaznaczyć, że większość migrantów ze wschodu przybyła do Polski 
na podstawie ważnych wiz turystycznych i przestrzegała zasad doty-
czących czasu pobytu na polskim terytorium.

Imigranci przyjeżdżali do Polski najczęściej z terenów geografi cz-
nych sąsiadów – czyli z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Łatwość przyjazdów 
z Ukrainy należy najprawdopodobniej przypisać polskiej polityce za-
granicznej, która kładła nacisk na przyjazne stosunki z tym krajem 
po 1989 roku (przykłady to polska pomoc w Pomarańczowej Rewolucji, 
oraz polska Strategia Partnerstwa Wschodniego), a nie jakiejś konkret-
nej strategii w polskiej polityce imigracyjnej.

Napływ cudzoziemców przybyłych z krajów byłego Związku Radzie-
ckiego spowodował powstanie w Polsce nowych diaspor. Jest to szcze-
gólnie prawdziwe odnośnie imigrantów z Armenii i Ukrainy oraz Wiet-
namu. Jednak zarówno Ormianie jak i Ukraińcy mieli wsparcie i szu-
kali kontaktów z uznanymi, mniejszościami – Ormianami i Ukraińcami 
mieszkającymi w Polsce od wieków. Wietnamczycy takiego wsparcia 
nie mieli. Ich napływ do Polski był spontaniczny. Zapoczątkowany zo-
stał polsko-wietnamską współpracą polityczną i ekonomiczną w ra-
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mach bloku komunistycznego, a także wymianą studencką w latach 
1970-tych.

Największe grupy spoza UE obecne w Polsce (tak legalnie jak i nie-
legalnie) pochodzą ze wschodniej Europy i z Azji: z Ukrainy, Białorusi, 
Armenii i Wietnamu. Rosjanie i Mołdawianie także należą do stabilnego 
rdzenia. Należy jednak podkreślić w tym miejscu, że Polska ma naj-
niższy w całej Europie odsetek imigrantów w porównaniu z całkowitą 
populacją – oscyluje on na poziomie 0,1% (OECD, Migration Outlook 
2007: 343).

2. Nieuregulowana imigracja 
 liczenie ‘niepoliczalnych’

Nieuregulowana imigracja może mieć miejsce w wyniku nielegalnego 
przekroczenia granicy (z fałszywymi lub przerobionymi dokumentami) lub 
przekroczenia ‘zielonej granicy’ w przypadku przemytu ludzi bądź handlu 
ludźmi. Wietnamska populacja nieuregulowanych migrantów w Polsce 
jest, w większości przypadków, rezultatem tego typu migracji. Tacy imi-
granci nie mają żadnych ważnych dokumentów i są z tego powodu w pe-
wien sposób uwięzieni w Polsce, ponieważ nie mogą ani jej opuścić, ani 
zalegalizować swojego pobytu. Programy amnestyjne, które weszły w życie 
w roku 2003 i 2007 w niewielkim stopniu zmieniły tę sytuację.

Nieuregulowana migracja może być także wynikiem przekroczenia 
dozwolonego czasu pobytu na terytorium danego kraju. Nie istnieją 
żadne szacunki dotyczące liczby ludzi pozostających w Polsce pomi-
mo upływu terminu ważności ich wizy lub czasu oczekiwania na nowe 
dokumenty. Taka sytuacja może mieć jednak miejsce. Jedną jej praw-
dopodobną przyczyną jest zaniedbanie – kiedy imigranci nie przestrze-
gają 45-dniowego okresu aplikacyjnego. Inną przyczyną może być na-
gła zmiana w sytuacji życiowej obcokrajowca. Jeśli obcokrajowiec złoży 
wniosek o przedłużenie pozwolenia na pobyt, ale wniosek ten zostanie 
odrzucony, ponieważ zdaniem wojewody cudzoziemiec nie spełnia już 
niezbędnych warunków, wtedy ów obcokrajowiec traci prawne upoważ-
nienie do pobytu w Polsce. Nie wiemy jednak, czy w tym momencie 
ów obcokrajowiec decyduje się pozostać nielegalnie, czy też wyjechać 
z kraju.

Ostatnia kategoria to obcokrajowcy, którzy przyjechali do Polski 
jako turyści, choć ich prawdziwym celem była praca. Ich pobyt w Polsce 
jest zatem początkowo ‘uregulowany’. Ale chociaż mają legalne podsta-
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wy do pobytu jako turyści, stają się częścią nieuregulowanej imigracji 
z chwilą podjęcia pracy w szarej strefi e. Ten fenomen nielegalnego za-
trudnienia w oparciu o legalne dokumenty pobytowe/wizy był bez wąt-
pienia najczęściej spotykany wśród przebywających w Polsce obywateli 
Ukrainy – do grudnia 2007 roku i rozszerzenia strefy Schengen. Polska 
ochrona lokalnej siły roboczej w połączeniu z liberalną polityką wizo-
wą dla wschodnich sąsiadów doprowadziła do cyklicznej mobilności 
i tymczasowości procesu migracyjnego w przypadku migrantów z Euro-
py wschodniej. Minimalny dystans geografi czny, kulturowy i językowy 
oraz lokalne zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą zachęcały Ukra-
ińców do wyboru Polski jako miejsca cyklicznej pracy. Inny ważnym 
czynnikiem była istniejąca wśród Polaków wysoka tolerancja dla szarej 
strefy. Tymczasowy charakter tej migracji często zniechęcał pracowni-
ków cudzoziemskich do ubiegania się o pozwolenie na pracę.

Włączenie w struktury Schengen miało natychmiastowe skutki 
dla ruchu granicznego – zarówno w przypadku populacji uregulowa-
nych jak i nieuregulowanych. Konkretnie dał się zauważyć drastyczny 
spadek w przekroczeniach granicy przez najbliższych sąsiadów Polski 
(to jest Ukraińców, Białorusinów i Rosjan) oraz gwałtowny wzrost niele-
galnych przekroczeń przez imigrantów z innych rejonów (jak Wietnam 
czy Czeczenia).

2.1 Oszacowania i dane dotyczące zasobu i przepływów

2.1.1 Zasób
Najnowsze oszacowania liczby legalnych imigrantów w Polsce zosta-

ły przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny (Podstawowe 2008). 
Według GUS-u, liczba imigrantów tymczasowo (co najmniej trzy mie-
siące) przebywających w Polsce na koniec grudnia 2006 roku wynosiła 
w przybliżeniu 200 000, w tym dominującą grupę stanowili Ukraińcy. 
Według tego samego źródła około 60 000 z tych imigrantów przebywało 
w Polsce ponad 12 miesięcy.4

Urzędnicy, którzy są odpowiedzialni za kwestię migracji są raczej 
niechętni dyskusjom na temat przybliżonych szacunków. Jest to temat, 
który może być wykorzystany na arenie międzynarodowej. Jednakże 
na początku roku 2005 jeden z dziennikarzy zacytował szacunki poda-

4 Podane liczby zostały ustalone na podstawie danych Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzo-
ziemców (w oparciu o rejestr kart pobytu oraz zezwoleń na pobyt na czas oznaczony), polskich 
konsulatów (wydane wizy) oraz władz regionalnych (wysłane do GUS formularze dotyczące 
liczby meldowanych obcokrajowców) oraz doświadczenia zespołu sporządzającego szacunek.
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ne przez Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (przemianowany 
w lipcu 2007 roku na Urząd do Spraw Cudzoziemców). Według tego 
artykułu, około 450 000 cudzoziemców nielegalnie pracowało w Polsce 
w 2004 roku, z czego 250 000 było obywatelami Ukrainy, 150 000 – Ro-
sji lub Białorusi, 40 000 – Wietnamu, a 8 000 – Armenii (Bielecki 2005). 
Liczby te nie mogły być jednak zweryfi kowane przez Departament Po-
lityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
ani też Urząd do Spraw Cudzoziemców, a nam nie udało się znaleźć 
żadnych podstaw dla tych danych. Poza tymi szacunkami oraz wstęp-
nymi szacunkami GUS, nie ma żadnych danych dotyczących liczby nie-
uregulowanych migrantów w Polsce. Można jednak znaleźć różne osza-
cowania, przykładowo w raporcie zapotrzebowania na zagraniczną siłę 
roboczą w Polsce autorzy oszacowali, że w 2004 roku 50 000-300 000 
imigrantów pracowało nielegalnie w Polsce (Korczyńska i Duszczyk 
2005: 10). Metodologia tego szacowania nie została jednak również 
wyjaśniona.

Biorąc pod uwagę rozkład liczby imigrantów o nieuregulowanym 
statusie ze względu na płeć, to informacja dotycząca tej kwestii wśród 
nieuregulowanych imigrantów pochodzi z kilku studiów przeprowadzo-
nych na małą skalę. W wywiadzie przeprowadzonym w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Polityki Migracyj-
nej), pytania dotyczące kompozycji demografi cznej nieuregulowanych 
imigrantów musiały pozostać bez odpowiedzi, ponieważ Główny Urząd 
Statystyczny nie posiada szacunków dotyczących całkowitej ich liczby, 
a tym bardziej według podziału ze względu na płeć. Istnieją tylko domy-
sły, a czynniki ofi cjalne nie są skłonne rozmawiać o domysłach5. Tak 
na prawdę w Polsce istnieje znikoma liczba szacunkowych statystyk 
dotyczących jakichkolwiek cech demografi cznych populacji imigrantów 
nieuregulowanych.

Odnosząc się do podziału ze względu na wiek, większość obcokra-
jowców legalnie przebywających w Polsce należy do aktywnej ekono-
micznie grupy wiekowej: przykładowo we wrześniu 2004 roku 75% 
z nich było w wieku w przedziale od 20 do 55 lat (Górny i in. 2007). 
Nie ma jednakże szacunków dotyczących struktury wiekowej nieure-
gulowanych imigrantów. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę cykliczny 
charakter migracji za pracą do Polski, można założyć, że populacja mi-
grantów o nieuregulowanym statusie, to osoby prawie wyłącznie w wie-
ku produkcyjnym.

5 Na podstawie rozmowy przeprowadzonej 11 stycznia 2008 roku, Wydział Polityki Migracyjnej.
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Jeśli chodzi o skład narodowy, można założyć, że obywatele Ukrainy 
to dominująca grupa wśród imigrantów nieuregulowanych. To stwier-
dzenie jest wspierane przez ofi cjalne dane i nieofi cjalne szacunki, a tak-
że przez niektóre wyniki badań i informacje medialne.

Dostępne są tylko niepotwierdzone łącznie szacunki całkowitej licz-
by nieuregulowanych migrantów w Polsce pod względem ich narodo-
wości. Zgodnie z tymi szacunkami nieuregulowani imigranci dzielą się 
na następujące grupy narodowe:

• 250 000 obywateli Ukrainy
• 150 000 obywateli Białorusi i Rosji
• 40 000 obywateli Wietnamu
• 8 000 obywateli Armenii (Bielecki 2005)

Poniższe rozważania rozpoczynamy od największej grupy imigran-
tów – Ukraińców. Grupa ta charakteryzuje się cykliczną mobilnością, 
są zatem krótkoterminowymi lub tymczasowymi imigrantami. Prze-
bywają w Polsce legalnie, ale pracują w szarej strefi e z pogwałceniem 
prawa. Większość z nich wjechała na teren Polski na podstawie wizy 
turystycznej lub zaproszenia i przestrzega ich ograniczeń czasowych.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych szacuje, że około 
300 000 ukraińskich obywateli pracuje w Polsce (Jaroszewicz i Szerep-
ka 2007: 90). W porównaniu z liczbą Ukraińców ofi cjalnie pracujących 
w Polsce na podstawie pozwolenia na pracę w latach 2000 – 2007 (rok 
2000 – 3 414; 2001 – 3 158; 2002 – 3 160; 2003 – 2 750; 2004 – 3 133; 
2005 – 2 697; 2006 – 3 275; 2007 – 4 750) wyraźnie widać, że ogrom-
na większość podejmuje pracę w szarej strefi e. Trzy rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej (wydane w latach 2006-2008) 
były próbami uregulowania obecności nieuregulowanych imigrantów 
na polskim rynku pracy oraz odpowiedzią na ogromne zapotrzebowa-
nie na siłę roboczą w Polsce, spowodowane odpływem młodych Pola-
ków do krajów EU15.6 Dane z MPiPS wskazują, że rozporządzenia te 
zostały przez wielu zagranicznych pracowników wykorzystane, ale ich 

6 Na podstawie rozporządzenia z 30 października 2006, obcokrajowcy pochodzący z sąsiednich 
krajów pracujący w rolnictwie nie potrzebowali pozwolenia na pracę, gdy pracowali do trzech 
miesięcy (w trakcie sześciu miesięcy), a okres ich okres zatrudnienia w trakcie 12 miesięcy 
nie przekraczał sześciu miesięcy. Na podstawie rozporządzenia z 27 czerwca 2007 roku, na 
wszystkie sektory gospodarki rozszerzony został zakres, w którym nie było wymagane zezwo-
lenie na pracę. Na podstawie kolejnego rozporządzenia, podpisanego 29 stycznia 2008 roku, 
wchodzącego w życie 1 lutego 2008 roku, wydłużony został czas nieprzerwanej pracy niewy-
magającej wcześniejszego pozwolenia do sześciu miesięcy w trakcie 12 miesięcy. 
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liczba jest nadal dużo niższa, niż szacowana przez ukraińskie Minister-
stwo. Od 20 czerwca do 31 grudnia 2007 roku zarejestrowano około 
21 000 deklaracji pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzo-
ziemcowi, w roku 2008 około156 000 (z czego 143 000 dotyczyło oby-
wateli Ukrainy). W 2009 roku pomimo kryzysu zarejestrowano blisko 
190 000 takich oświadczeń (z czego 96% dotyczyło obywateli Ukrainy)
(dane MPiPS). Jednakże liczba obcokrajowców, którzy faktycznie zwró-
cili się do pracodawców, nie była monitorowana. Podobnie nie były zbie-
rane dane o tych, co porzucili swoje miejsce pracy w celu zatrudnienia 
się w innym miejscu Polski albo nie zatrzymali się w ogóle w Polsce, 
bo mając już wizę do kraju w strefi e Schengen zdecydowali się jechać 
dalej na zachód.

Ukraińcy biorący udział w migracji cyrkulacyjnej znaczniej mniej 
zwracają na siebie uwagę niż imigranci z innych grup np.: Wietnam-
czycy, ponieważ nie różnią się wyglądem od Polaków. Przeprowadzone 
badania dotyczące zapotrzebowania na pomoce domowe (Golinowska 
2004: 184-188) wskazują, że rynek pracy dzieli się ze względu na płeć 
i pochodzenie etniczne. Imigrantki pochodzące głównie z Ukrainy (ale 
także z Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej) znajdują zatrudnienie 
w sektorze usług domowych, zwykle w ramach szarej strefy.

Najwięcej badań przeprowadzonych w Polsce dotyczyło obywateli 
Ukrainy, ponieważ są oni najliczniejszą kategorią migrantów. Należy 
jednak zaznaczyć, że także inni Wschodni Słowianie mają swoje miejsce 
na polskim rynku pracy, a szczególnie w szarej strefi e. Jest ich mniej 
i niestety ich sytuacja nie jest tak dobrze przebadana, jak sytuacja 
Ukraińców. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie przedstawić żadnych 
wiarygodnych danych ani szacunków dotyczących nieuregulowanych 
migrantów z Białorusi czy Federacji Rosyjskiej. Nieofi cjalne szacunki 
cytowane powyżej sugerują, że liczba Rosjan oraz Białorusinów o nie-
uregulowanym statusie może w Polsce sięgać 150 000.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że imigranci z Federacji Rosyj-
skiej i Białorusi pracujący w szarej strefi e wybierają te same sektory, 
co Ukraińcy. Potocznie wszystkie trzy narodowości określane są mia-
nem Ruscy.

Druga istotna grupa imigrantów o nieuregulowanym statusie 
to Wietnamczycy. Reprezentują oni grupę narodową, która była obiek-
tem pogłębionych analiz, co pozwoliło na ustalenie dość wiarygodnych 
szacunków. Są oni ekonomicznymi imigrantami, którzy są łatwo za-
uważalni w homogenicznym polskim społeczeństwie. Jako jedyni stwo-
rzyli pewien rodzaj etnicznej enklawy. Ich przybycie do Polski w latach 
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1990. było związane z istnieniem sieci powiązań pomiędzy Polakami 
a Wietnamczykami, zainicjowanej już w latach 1970. i 1980. Po zdo-
byciu dyplomu, część wietnamskich studentów decydowała się założyć 
małe przedsiębiorstwa w Polsce – szybko przyłączali się do nich inni. 
Stopniowo, liczba Wietnamczyków przybywających do Polski rosła.

Wietnamczyków w Polsce można opisać jako grupę o wysokim po-
ziomie kooperacji i samoorganizacji etnicznej. Większość konfl iktów 
jest rozwiązywana wewnątrz tej społeczności. Mają tendencję do miesz-
kania w wietnamskim sąsiedztwie, mają swoje kluby, zawody sporto-
we, korporacje taksówkowe i nawet własne konkursy piękności (Halik, 
Nowicka 2002)

Nieuregulowani imigranci o wietnamskim pochodzeniu znajdują 
zatrudnienie wśród własnej społeczności etnicznej. Ich obecność jest 
zatem widoczna w tych sektorach gospodarki, w których wietnamskie 
przedsiębiorstwa działają ofi cjalnie: w gastronomii i handlu. Dane do-
tyczące pozwoleń na pracę udzielanych wietnamskim obywatelom, 
a także przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny badania 
dotyczące jednostek ekonomicznych z obcym kapitałem, potwierdzają 
znaczenie tych dwóch sektorów. Istnieje także Katolickie Duszpaster-
stwo Wietnamczyków. Wietnamskie i polskie źródła podają znacząco 
różne liczby dotyczące wielkości tej diaspory w Polsce – odpowiednio 
25 000 i 60 000 (Społeczność 2007).

Departament Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji był pierwszą instytucją, która policzyła imigrantów 
wietnamskiego pochodzenia, legalnie przebywających w Polsce. Według 
tych obliczeń na dzień 31 grudnia 2006 roku 6 671 Wietnamczyków 
posiadało kartę pobytu. Departament policzył też liczbę mieszkających 
w Polsce Wietnamczyków, będących członkami rodzin obywateli UE 
oraz osób pozostających w zakładach karnych i miejscach zatrzymania. 
Ponadto uwzględniono liczbę imigrantów wietnamskiego pochodzenia, 
którzy otrzymali polskie obywatelstwo z rąk Prezydenta RP w latach 
1992-2006, a także tych, którzy złożyli podania o polskie obywatelstwo 
na ręce odpowiedniego wojewody w związku z zawarciem związku mał-
żeńskiego z polskim obywatelem. Uwzględniono także dzieci miesza-
nych polsko-wietnamskich oraz wietnamskich par. Uzyskana w ten spo-
sób szacunkowa liczba osiągnęła 12 000. Dodatkowo liczbę imigrantów, 
którzy przybyli do Polski przed 1992 rokiem, oszacowano na około 1 000 
(wyłączając tych, którzy 31 grudnia 2006 roku uzyskali karty pobytu). 
Tym samym całkowita liczba legalnie zamieszkałych w Polsce osób o wiet-
namskim pochodzeniu została oszacowana na około 13 000.
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Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
w Hanoi, około 5 000 wietnamskich obywateli przebywa w Polsce nie-
legalnie. Polskie media szacują tę liczbę na 40 000 (Imigranci 2005) lub 
30 000 (Francuska 2005). Jednakże, jak widać, te szacunki nie są zbyt 
dokładne. Stanowić mogą raczej pewnego rodzaju medialny „news” niż 
rzetelną próbę odpowiedzi na pytanie o stan liczebny wietnamskiej grupy 
etnicznej. Teresa Halik (wietnamistka) twierdzi, że tylko 20 procent wiet-
namskich obywateli przebywających w Polsce nie ma żadnych legalnych 
podstaw do pobytu. Jednakże Ton Van Anh (opozycyjna dziennikarka 
mieszkająca w Polsce) uważa, że ten odsetek jest znacznie wyższy (Wiet-
namczycy 2007). Według przywódców wietnamskich stowarzyszeń oraz 
polskich badaczy (Halik i Nowicka 2002) całkowita wielkość wietnam-
skiej populacji w Polsce waha się pomiędzy 25 000 a 35 000. Dlatego 
też polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji twierdzi, 
że – biorąc pod uwagę liczbę legalnych rezydentów w stosunku do wyżej 
wspomnianych szacunków – możliwe jest, że na każdych dwóch Wiet-
namczyków żyjących w Polsce, jeden z nich przebywa nielegalnie.

Druga stosunkowo liczna grupa narodowa, która przybyła do Pol-
ski spoza Europy, to obywatele Armenii. Oszacowania liczebności tej 
społeczności skupiającej zarówno legalnych i nielegalnych imigrantów 
podjął się Departament Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Zadanie to należało do bardzo trudnych 
ze względu na fakt, iż wielu Ormian nie posiada udokumentowanego 
pobytu w Polsce, a statystyki, w połączeniu ze zmianami przepisów re-
gulujących zasady pobytu cudzoziemców, nie są zadawalające. 

Stosując podobną metodologię, jak w przypadku osób wietnam-
skiego pochodzenia, obliczono, że w Polsce na dzień 31 grudnia 2008 
roku przebywało około 4 000 imigrantów ormiańskiego pochodzenia 
posiadających zalegalizowany pobyt (cudzoziemców oraz obywateli pol-
skich i ich dzieci), którzy przybyli do Polski po II wojnie światowej (Spo-
łeczność 2009:46). Biorąc pod uwagę ocenę Komendy Głównej Policji 
społeczność ormiańska w Polsce liczy 30 000-40 000. Tę górną gra-
nicę potwierdza także Członek Zarządu Fundacji Ormiańskiej KZKO. 
Rozbieżność szacunków najlepiej ilustruje informacja prasowa o tym, 
że w 2004 roku w Polsce miało pracować nielegalnie 8 000 obywateli 
Armenii (Bielecki 2005). Badacze badający zarówno starą ormiańską 
diasporę, jak i współczesną imigrację (tak uregulowaną jak i nieuregu-
lowaną) do Polski (np. Marciniak 2000), zauważyli, że nowi przybysze 
z Armenii pomogli ożywić starą ormiańską diasporę, która była obecna 
w Polsce od wieków. 
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Przyjmując, że liczba imigrantów ormiańskiego pochodzenia po-
siadających zalegalizowany pobyt wynosi 4 000 i biorąc pod uwagę 
szacunki dotyczące wielkości całej diaspory, można wysnuć wniosek, 
że około 80% przedstawicieli tej społeczności przebywa w Polsce bez 
stosownego zezwolenia (Społeczność 2009:48). Nowo przybyli Ormia-
nie osiedlają się w obszarach znajdujących się blisko lokalnych cen-
trów handlowych oraz placów targowych. Zajmują się handlem oraz 
gastronomią. W publicznym odbiorze, w dużej mierze kształtowanym 
przez informacje z masmediów, zajmowali się oni także działalnością 
przestępczą, sprzedając fałszywe lub przemycone produkty (Marciniak 
2000). Począwszy od połowy lat 1990. społeczność ormiańska w Polsce 
stopniowo się zmniejsza (Społeczność 2009).

2.1.2 Zatrudnienie
Poniżej przedyskutujemy, w których sektorach gospodarki pracują 

osoby o nieuregulowanym statusie. Ankieta przeprowadzona w 2003 
roku przez ukraiński Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Międzynarodo-
wego dostarcza informacje o sektorach, w których ukraińscy emigranci 
są nielegalnie zatrudniani w Europie. 38,4% pracuje na budowach, 
15,1% w handlu, a 14% w prywatnych gospodarstwach domowych (Ja-
roszewicz i Szerepka 2007). Zakładając, że proporcje te dotyczą także 
Polski, to z 250 000 Ukraińców pracujących w Polsce w szarej strefi e, 
około 96 000 pracuje na budowach, ponad 37 000 w handlu, a 35 000 
w prywatnych gospodarstwach domowych. Około 81 000 pracuje w in-
nych branżach (np. w rolnictwie oraz w przemyśle).

Dane dotyczące wykrytych przypadków nielegalnego zatrudnie-
nia cudzoziemców mogą dawać pewien ograniczony wgląd w sektory, 
w których ono występuje oraz geografi ę nielegalnego zatrudnienia, ale 
nie oddają jednak skali nielegalnego zatrudnienia. Wydaje się, że dane 
te wskazują raczej na priorytety cierpiących na niedobory kadrowe in-
stytucji oraz skuteczność funkcjonariuszy w pewnych jednostkach ad-
ministracyjnych. W latach 1995-2007 wykryto tylko 16 329 przypad-
ków nielegalnego zatrudnienia obcokrajowców.7 Od lipca 2007 roku 
do października 2010 roku ujawniono 1 150 takich przypadków (Wy-
niki 2009). 

W 2006 roku większość wykrytych przypadków dotyczyła han-
dlu (w tym także hurtowego) – 1 399 z wszystkich 1 718 przypad-
ków. Wśród wykrytych przypadków najliczniejsze dotyczyły obywateli 

7 Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Departament Rynku Pracy



154 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze?

Ukrainy (691), Białorusi (509), Bułgarii (115) oraz Armenii (84). Prawie 80% 
przypadków wykryto we wschodnich województwach (lubelskim 
– 45%, podlaskim – 18%) oraz mazowieckim – 16%. Koncentracja 
ta może odzwierciedlać preferencje miejsc podejmowania zatrudnie-
nia. Wschodnie województwa znajdują się blisko wschodniej gra-
nicy Polski, a województwo mazowieckie obejmuje Warszawę, która 
stwarza wiele możliwości podjęcia zatrudnienia w szarej strefi e. Wo-
jewództwo mazowieckie w kolejnych latach, także znajduje się w czo-
łówce województw, w których wykrywane są przypadki nielegalnego 
zatrudnienia cudzoziemców. W roku 2007 około 1/3 (34%) przypad-
ków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców stwierdzono w tym wo-
jewództwie, rok później 18%, ale w 2007 roku kolejne były już wiel-
kopolskie (15%), dolnośląskie i małopolskie (po 11%), a w 2008 roku 
małopolskie (16%), wielkopolskie (12%), pomorskie i śląskie (po 10%). 
Natomiast w okresie styczeń–październik 2009 roku największą liczbę 
cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę, wykryły kontrole 
przeprowadzone w województwach: dolnośląskim (14% stwierdzonych 
przypadków), mazowieckim, które znalazło się na drugim miejscu 
(12%), łódzkim (9%) oraz pomorskim (9%) (Sprawozdanie GIP 2007, 
2008). Na podstawie danych Głównej Inspekcji Pracy można przyjąć, 
że zjawisko nielegalnego zatrudnienia od 2007 roku koncentruje się 
w najbardziej zurbanizowanych regionach kraju (a nie tak jak to mia-
ło miejsce wcześniej w rolniczych, położonych przy granicy wschod-
niej) głównie w dużych aglomeracjach miejskich, a nie w mniejszych 
ośrodkach, jak miało to miejsce wcześniej. Zmieniła się też kolejność 
branży, w których dominowało nielegalne zatrudnienie – w 2007 roku 
były to odpowiednio: budownictwo (24%), przetwórstwo przemysłowe 
(21%), rolnictwo i łowiectwo (19%), hotele i restauracje (7%); w 2008: 
przetwórstwo przemysłowe (31%), handel i naprawy (24%), hotele i re-
stauracje (16%), budownictwo (7%); a 2009: przetwórstwo przemy-
słowe (27% cudzoziemców) i budownictwo (16%), handel znalazł się 
dopiero na trzeciej pozycji (12%), a po 11% przypadków nielegalnego 
zatrudnienia cudzoziemców wykryto w hotelach i restauracjach oraz 
rolnictwie i łowiectwie (Wyniki 2009).

Stale dominującą kategorią narodową wśród wykrytych przypadków 
nielegalnego zatrudnienia są obywatele pochodzący z państw powsta-
łych po rozpadzie ZSRR, a w szczególności Ukrainy, Mołdowy, Biało-
rusi i Rosji. Drugą pod względem liczebności są obywatele krajów da-
lekowschodnich, głownie Wietnamu, Chin, Republiki Korei, Tajwanu. 
Niezmienne jest też to, że największa liczba przypadków wykrywana 
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jest u najmniejszych pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających 
do 9 pracowników (Sprawozdanie GIP 2007, 2008).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że prywatne gospodarstwa domo-
we jak i gospodarstwa rolników indywidualnych są praktycznie poza 
kontrolą, pomimo tego, że wielu cudzoziemskich pracowników szarej 
strefy właśnie w nich jest zatrudnianych. Innym czynnikiem wpływa-
jącym na nieskuteczność kontroli jest to, że odpowiedzialność za ich 
przeprowadzenie przez kilka ostatnich lat była przenoszona do kolej-
nych instytucji. W ramach próby poprawienia sprawności tych służb, 
od 1 lipca 2007 roku do tych zadań wyznaczona została Państwowa 
Inspekcja Pracy. 

Ani w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ani w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Społecznej nie uzyskałyśmy żadnych osza-
cowań dotyczących liczby imigrantów pracujących w Polsce w szarej 
strefi e. Nie ma narzędzi do takiego szacowania, a zadanie to nie leży 
w kompetencji Ministerstw.

Odnośnie osób dawniej ubiegających się o azyl oraz grup związa-
nych z ubieganiem się o międzynarodową ochronę prawną, których 
aplikacje zostały odrzucone, eksperci z Rady ds. Uchodźców zakłada-
ją, że w Polsce przebywa około kilkuset takich obcokrajowców. Są oni 
niewidzialni dla instytucji oraz władz państwowych, chyba że popełnią 
przestępstwo i zostaną ujęci przez policję – w takim przypadku są od-
syłani na granicę.

Uwzględniając inne grupy budzące szczególną troskę, należy wy-
mienić ofi ary handlu ludźmi, włączając także ulicznych żebraków oraz 
prostytutki. Jednakże w chwili pisania niniejszego tekstu, większość 
z nich pochodziła z krajów należących do UE, takich jak Bułgaria czy 
Rumunia. Największa grupa spoza UE należąca do tej kategorii ofi ar 
handlu ludźmi składa się, jak na się wydaje, z Wietnamczyków. Nie 
było jednak możliwe znalezienie żadnych adekwatnych oszacowań do-
tyczącej ich liczby.

Na koniec tej części rozdziału, odniesiemy się do kwestii dzieci uro-
dzonych przez imigrantów o nieuregulowanym statusie. W Polsce nie 
otrzymują one statusu rezydenta. Dlatego też możliwa jest sytuacja, kie-
dy dzieci „wradzają” się w nielegalny status pobytu. Nie byłyśmy jednak 
w stanie znaleźć żadnych danych ani przybliżeń dotyczących skali tego 
zjawiska. Pytani eksperci również nie wypowiadali się na ten temat. Wie-
dząc, że przetrwanie nieuregulowanego imigranta z dzieckiem jest w Pol-
sce trudne, spodziewamy się, że liczby te będą raczej niskie. Brak jest też 
informacji dotyczących zgonów wśród nieuregulowanych imigrantów.
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3. Ścieżki prowadzące do i od legalności

3.1. Przepływy przez granicę państwową

Statystyki oraz analiza przepływów przez granice państwowe oraz 
deportacji są udostępniane przez Straż Graniczną oraz Urzędu ds. Cu-
dzoziemców. Odnaleźć je także można w corocznych raportach SOPE-
MI.8

3.1.1.  Nielegalne przekroczenie granicy państwowej – napływ imi-
grantów do Polski 

Dane Straży Granicznej, dotyczące obcokrajowców schwytanych 
na próbie nielegalnego przekroczenia polskiej granicy (w obu kierun-
kach), w latach 2000-2006 wskazywały całkiem stabilny trend utrzy-
mując się w granicach 3 100-3 800 rocznie. Jedyny wyjątek miał 
miejsce w roku 2004, kiedy ta liczba osiągnęła poziom prawie 4 500. 
Ten szczyt można wyjaśnić wzrostem czeczeńskiej ruchliwości z po-
wodu nadchodzącego przystąpienia Polski do UE. Spadek liczby osób 
zatrzymanych podczas nielegalnego przekroczenia granicy w okresie 
2006-2007 do poziomu około 2 100 sugeruje zwiększoną egzekwowal-
ność prawa związaną z przygotowaniami Polski do włączenia w Strefę 
Schengen. W 2008 r. zarejestrowano raptowny wzrost zatrzymań prze-
kraczający 4 500. Jest to jednakże zbyt krótki okres, aby analizować 
trendy. 

Czeczeni stanowią jedną z najważniejszych grup obcokrajowców, 
którzy próbują nielegalnie dostać się do Polski. Ich celem jest uzyska-
nie statusu uchodźcy.9 Według Straży granicznej, większość wietnam-
skich obywateli, przebywających w Polce nielegalnie, opuściła Wietnam 
legalnie drogą powietrzną, głównie na podstawie rosyjskiej, białoru-
skiej lub ukraińskiej wizy. Kiedy już byli za graniczą, skontaktowali się 
z przemytnikami ludzi w celu uzyskania pomocy w dostaniu się do Pol-
ski, zwykle z pominięciem przejść granicznych. Ryzyko nielegalnego 
dostania się na teren kraju jest w przypadku tej grupy etnicznej dość 
wysokie zwłaszcza, że wietnamskie społeczności są dobrze rozwinięte 
w Polsce i w Europie zachodniej. Należy jednak zaznaczyć, że więk-

8 Dostępne dane obejmują także narodowość obcokrajowców.
9 Niemniej jednak Czeczeńcy, którzy przybywają do Polski legalnie, jako obywatele rosyjscy, 

a także ci zatrzymaniu podczas prób nielegalnego przekroczenia granicy, z reguły otrzymywali 
prawo pobytu tolerowanego, a później ochrony uzupełniającej.
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szość z Wietnamczyków przybywających do Polski traktuje ją jako kraj 
docelowy, a nie tranzytowy. Tylko niektórzy z nich zbierają pieniądze 
w Polsce w celu dalszej podróży na zachód (Społeczność 2007).

Tabela 1 Cudzoziemcy zatrzymani przez SG za przekroczenie granicy państwo-
wej wbrew przepisom w latach 2000-2008

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Niezależnie przez 
Straż Graniczną pod-
czas próby nielegal-
nego przekroczenia 
granicy – w obu kie-
runkach

3 787 3 652 3 086 3 592 4 472 3 598 3 131 2 117 4 661

Na podstawie infor-
macji dostarczonych 
przez Policję lub Straż 
Graniczną państw 
ościennych

235 167 138 212 210 107 43 26 25

Źródło: Dane Straży Granicznej

Tabela 2. Cudzoziemcy zatrzymani przez SG za przekroczenie granicy pań-
stwowej wbrew przepisom w latach 2007-2008, najliczniejsze obywatelstwa

2007 2008
Ukraińskie 1 044 2 866
Rosyjskie 320 445
Mołdawskie 144 265
Białoruskie 58 242
Wietnamskie 103 185
Chińskie 54 74
Źródło: Dane Straży Granicznej

3.1.2.  Odpływ migrantów o nieuregulowanym statusie przez gra-
nice państwa

Tabela 3 Liczba decyzji o wydaleniu oraz zrealizowanych wydaleń, lata 2001-
2005 (najbardziej liczne narodowości)

Ukraina Wietnam Bułgaria Armenia Rosja
Imigranci, którzy otrzymali 
nakaz opuszczenia kraju 13 445 3 021 2 905 2 398 2 484

Decyzje wykonane 12 232 849 2 508 1 548 1 093
Źródło: Społeczność 2007, przygotowane na podstawie danych z Urzędu do Spraw Repatriacji 
i Cudzoziemców oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.
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Niższy odsetek wykonanych decyzji o wydaleniu w stosunku do wy-
danych można wyjaśnić następującymi czynnikami: brakiem umów 
o readmisji,10 odległością geografi czną oraz kosztem transportu, który 
musi być ponoszony przez Polskę. Problemem jest też ustalenie toż-
samości obcokrajowców. Można założyć, że ci, których nie wydalono, 
pozostali w Polsce.

Tabela 4 Dane dotyczące zrealizowanych wydaleń na podstawie decyzji woje-
wodów o wydaleniu lata 2006-2007. Najliczniejsze obywatelstwa.

2006 2007 2008 2009
Ukraina 1 924 1 513 3 054 636
Mołdowa 306 127 233 28
Rosja 88 77 437 157
Wietnam 71 152 305 182
Armenia 144 188 103 70
Białoruś 141 128 323 45
WSZYSTKIE 2 959 2 502 4 846 1 514
Źródło: Dane Straży Granicznej

Tabela 5. Deportacje obcokrajowców oraz obcokrajowcy odesłani na terytorium 
Polski

2000 2001 2002

Deportacje 
obcokrajow-

ców

Readmisje 
obcokrajow-

ców

Deportacje 
obcokrajow-

ców

Readmisje 
obcokrajow-

ców

Depor-
tacje 
obco-

krajow-
ców

Readmi-
sje ob-
cokra-
jowców

6 847 2 414 5 954 224 4 836 1 856

2003 2004 2005 2006
Depor-
tacje 
obco-

krajow-
ców

Readmi-
sje ob-
cokra-
jowców

Depor-
tacje 
obco-

krajow-
ców

Readmi-
sje ob-
cokra-
jowców

Depor-
tacje 
obco-

krajow-
ców

Readmi-
sje ob-
cokra-
jowców

Depor-
tacje 
obco-

krajow-
ców

Readmi-
sje ob-
cokra-
jowców

5 942 2 086 6 199 2 091 5 462 2 125 3 786 1 349
Źródło: Dane Straży Granicznej.

10 W latach 2001-2005, Polska zawarła takie umowy z Ukrainą i Bułgarią, stąd wysoka liczba 
wykonanych decyzji w tych przypadkach. Wietnam zawarł z Polską umowę o readmisji w 2005 
roku i weszła ona w życie w połowie 2005 roku. Z Mołdową i Rosją Unia Europejska podpisała 
umowy o readmisji w 2007 roku.
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Tabela 6. Deportacje obcokrajowców oraz obcokrajowcy odesłani na terytorium 
Polski

Deportacje obcokrajowców Readmisje obcokrajowców 
na terytorium Polski

(styczeń-wrzesień) 
2007 

(styczeń-wrzesień) 
2006 

(styczeń-wrzesień) 
2007 

(styczeń-wrzesień) 
2006 

2 265 2 853 636 1 004
Źródło: Dane Straży Granicznej.

W latach 2003-2005, dane dotyczące deportacji obcokrajowców 
oraz obcokrajowców odesłanych na terytorium Polski pokazują całkiem 
stabilny trend. Liczba deportacji wahała się pomiędzy 5 500 a 6 200, 
podczas gdy liczba ponownych przyjęć była jeszcze stabilniejsza i oscy-
lowała wokół 2 000. W 2006 roku obie liczby – deportacji oraz przyjęć, 
spadły osiągając poziom, odpowiednio 3 786 oraz 1 349. Liczby te mogą 
wskazywać, że w tym okresie Polskie granice były całkiem skutecznie 
strzeżone, ponieważ ochronie zewnętrznej granicy UE nadano priorytet 
w negocjacjach akcesyjnych, a mechanizmy ochrony granic pozostają 
jednym z najważniejszych elementów Układu z Schengen.

Według Komendy Głównej Straży Granicznej, Wietnamczycy próbu-
jący nielegalnie dostać się do Niemiec przed włączeniem Polski do strefy 
Schengen, zwykle przekraczali punkty kontrole w zorganizowanych gru-
pach (po 5-15 osób) ukryci w furgonetkach (Społeczność 2007: 72).

3.1.2.  Przepływ związany ze statusem – od statusu 
uregulowanego do nieuregulowanego

Nie istnieją szacunki dotyczące liczby osób pozostających w kra-
ju pomimo upłynięcia terminu ważności ich wizy lub nadanego sta-
tusu. Niemniej jednak, jak dowiedziałyśmy się w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, łatwo jest zrozumieć, jak czyjś status 
zmienia się na nieuregulowany. Jeden z możliwych powodów to zanie-
dbanie. Podanie o nowe pozwolenie na pobyt powinno zostać złożone 
45 dni przed upłynięciem terminu ważności aktualnego pozwolenia. 
Poza wyjątkowymi przypadkami, takimi jak choroba, 45-dniowy termin 
powinien być przez imigranta przestrzegany. W przeciwnym przypad-
ku jego pobyt może stać się nielegalny. Przepisy są tak skonstruowa-
ne, że wojewoda jest zobowiązany do wydania decyzji w tym przedziale 
czasowym (45 dni). Jeśli administracja nie dotrzyma terminu, obco-
krajowcowi automatycznie zostaje nadane nowe pozwolenie na pobyt. 
Oczywiście dotyczy to tylko tych cudzoziemców, którzy przestrzegają 
45-dniowego terminu składania podania.
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Innym powodem, dla którego wojewoda może zostać powstrzymany 
przed udzieleniem nowego pozwolenia na pobyt to przypadek zmiany 
indywidualnej sytuacji danego obcokrajowca zwłaszcza, jeśli przestał 
spełniać wymogi niezbędne do uzyskania pozwolenia. Taka sytuacja 
powoduje, że ten imigrant pozostanie w Polsce nielegalnie.

Do 2008 roku, nielegalnie pracujący w Polsce obywatele ukraińscy przy-
bywali zwykle na podstawie wiz turystycznych lub zaproszeń. Ci cyrkula-
cyjni migranci zwykli przestrzegać ograniczeń czasowych. Chociaż zgodnie 
ze stanowiskiem władz państwowych za wcześnie jest na oceny, możemy 
spodziewać się pewnych zmian w migracyjnych zachowaniach Ukraińców 
po wprowadzeniu przez Polskę opłat za wizy do strefy Schengen.

3.1.3. Przejście ze statusu nielegalnego w legalny
Pierwsza próba uregulowania statusu imigrantów, przebywających 

nielegalnie na terytorium Polski w ramach tak zwanej abolicji dla cu-
dzoziemców została podjęta w 2003 roku. Program ten powstał w odpo-
wiedzi na potrzebę uregulowania statusu imigrantów, których głównie 
z przyczyn humanitarnych nie można było wydalić, ale którzy nie wpi-
sywali się w istniejących kryteria legalizacyjne. Amnestia obowiązywała 
od 1 września do 31 grudnia 2003 roku (Artykuł 154 z Ustawy o cudzo-
ziemcach z 13 czerwca 2003 roku). Pojęcie ‘pobytu tolerowanego’ zosta-
ło wprowadzone do polskiego prawa w celu zalegalizowania obecności 
obcokrajowców, których wydalenie nie było możliwe.

Program pierwszej akcji regularyzacyjnej składał się z tak zwanych 
‘małej’ i ‘dużej’ abolicji. Pierwsza dotyczyła cudzoziemców, którzy chcie-
li opuścić Polskę. Dane tych osób nie były rejestrowane na liście ob-
cokrajowców niepożądanych, jednak z tej możliwości skorzystało tylko 
282 obcokrajowców: 139 z Ukrainy, 26 z Armenii, 25 z Bułgarii i 25 
z Wietnamu. ‘Duża’ abolicja także nie przyniosła imponujących wyników 
– 2 747 nieuregulowanych imigrantów skorzystało z okazji do uregulo-
wania swojego statusu, w tym 1 245 Ormian, 1 078 Wietnamczyków, 68 
Ukraińców i 51 Mongołów. Liczba podań była wyższa i wyniosła 3 512, 
ale nie wszystkie z nich spełniały surowe wymagania. Składający podanie 
cudzoziemiec musiał przebywać w Polsce stale, od co najmniej 1. stycz-
nia 1997 roku. Wymaganie to okazało się zbyt surowe, żeby większość 
chętnych mogła je spełnić. Krytycy tego programu twierdzili, że informa-
cje o możliwości legalizacji nie były dostatecznie rozpowszechnione oraz 
że cztery miesiące to niedostateczna ilość czasu na zdobycie przyrzecze-
nia zatrudnienia oraz innych dokumentów. Jednakże najpoważniejszy 
problem mieli do pokonania cudzoziemcy, którzy nie posiadali doku-
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mentów tożsamości. Bez nich nie było możliwe nie tylko potwierdzenie 
tożsamości imigranta, ale także daty jego przybycia do Polski.

W czasie trwania drugiego programu regularyzacyjnego od 20 lipca 
2007 roku do 20 stycznia 2008 roku, tylko 2 028 cudzoziemców złożyło 
podania. Większość z nich stanowili Wietnamczycy (1 125), a za nimi 
uplasowali się Ormianie (577), Ukraińcy (115), Rosjanie (43). Chińczy-
cy (42) i Mongołowie (35). Biorąc pod uwagę terytorialnej rozłożenie 
aplikacji, to 86% Wietnamczyków (972 osoby) złożyło dokumenty w wo-
jewództwie mazowieckim. Wietnamczycy stanowili także główną grupę 
aplikujących w województwie małopolskim (52 osoby). Zatem potwier-
dza to wcześniejsze ustalenia dotyczące koncentracji wietnamskiej 
społeczności. Odmiennie rysuje się sytuacja Ormian, którzy zdają się 
być rozproszeni po całej Polsce: tylko 55% armeńskich podań zostało 
złożonych w województwie mazowieckim, podczas gdy pozostałe 45% 
rozłożyło się w pozostałych województwach, z wyjątkiem lubuskiego, 
gdzie nie było ani jednego podania złożonego przez obywatela Arme-
nii. W sumie ponad 1 466 podań, czyli blisko 3/4 całości, zostało zło-
żonych w województwie mazowieckim, 144 (7%) w łódzkim, 119 (6%) 
w śląskim, a 90 (4%) w małopolskim. Do 30 czerwca 2009 roku decyzje 
pozytywne w ramach drugiej abolicji otrzymały 1 244 osoby.

Status pobytu tolerowanego pozwolił na legalizację pobytu obcokra-
jowców, których wydalenie jest niewykonalne z przyczyn humanitar-
nych. W praktyce dotyczy to głównie rosyjskich obywateli pochodze-
nia czeczeńskiego11 oraz nieuregulowanych imigrantów nie pasujących 
do istniejącego systemu12, przykładowo obywateli Indii, Pakistanu oraz 
Wietnamu, którzy przybyli do Polski bez dokumenty podróży, a także 
obcokrajowców, którzy są zobowiązani do opuszczenia polskiego tery-
torium, ale zostali objęci procedurą dotyczącą uchodźców.13 O innych 

11 Tak było do 29 maja 2008 roku, kiedy weszła w życie poprawka do Ustawy o udzielaniu ochro-
ny cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 2007 roku 2 824 rosyjskich 
obywateli (wśród nich byli głównie Czeczeni i Ingusze) otrzymało ten status. Całkowita liczba 
cudzoziemców, którzy otrzymali status pobytu tolerowanego w odpowiedzi na ubieganie się 
o status uchodźcy wyniosła w 2007 roku 2 866. Pozostałe osoby z tej grupy to: 2 bezpań-
stwowców, 1 Ormianin, 1 Białorusin, 1 Erytrejczyk, 1 Irakijczyk, 1 Kongijczyk, 1 Mołdawia-
nin, 1 Somalijczyk, 4 Turków, 1 Wietnamczyk, 1 osoba pochodząca z Zachodniego Brzegu 
i strefy Gazy. Źródło: http://www.udsc.gov.pl/Zestawienia,roczne,233.html

12 W 2007 roku 155 cudzoziemców otrzymało status pobytu tolerowanego w rezultacie ubiegania 
się o ten właśnie status: 7 Ormian, 12 Chińczyków, 2 Gruzinów, 1 obywatel Indii, 1 Irańczyk, 
1 Kazach, 1 obywatel Liberii, 1 Pakistańczyk, 4 Rosjan, 1 Amerykanin, 1 Ukrainiec, 1 Uzbek, 
112 Wietnamczyków, 4 osoby o nieustalonej narodowości, 2 bezpaństwowców. http://www.
udsc.gov.pl/Zestawienia,roczne,233.html

13 W 2007 roku takich ludzi było w sumie 9 – 2 Ormian, 3 Wietnamczyków, 2 Ukraińców,1 Ro-
sjanin, 1 osoba o nieustalonej narodowości. http://www.udsc.gov.pl/Zestawienia,roczne,233.
html
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jednakże bardzo ograniczonych możliwościach zalegalizowania poby-
tu cudzoziemca przebywającego nielegalnie w Polsce można przeczytać 
w innym rozdziale tej publikacji – Prawo dotyczące imigrantów i uchodź-
ców (Foryś, Ostaszewska).

Tabela 7 Decyzje nadaniu statusu pobytu tolerowanego – według typów przy-
padków (zamiast wydalenia lub czegoś innego)

2004 2005 2006
Decyzje o nadaniu statusu pobytu tolerowanego 
w miejsce wydalenia 210 168 10

Inne (włącznie z decyzjami podjętymi w kwestii po-
dań o pobyt tolerowany lub pobyt czasowy) 75 49 13

Źródło: Dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Departament Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji przeanalizował informacje na temat potwierdzonych 
nadużyć procedur legalizacyjnych, które spowodowały negatywne decy-
zje dla wietnamskich obywateli14. Były to między innymi: małżeństwo 
z polskim obywatelem w celu zalegalizowania pobytu w Polsce; formalne 
uznanie dziecka wietnamskiej kobiety przez polskiego obywatela ocze-
kującego korzyści fi nansowej; złożenie podania na pozwolenie na pobyt 
w województwie odmiennym niż faktyczne miejsce pobytu; a także nad-
użycie procedury uchodźczej. Uznanie dzieci wietnamskich matek przez 
polskich obywatel to także strategia legalizacji pobytu wietnamskich ko-
biet w Polsce. Uznanie oznacza uzyskanie polskiego obywatelstwa przez 
osobę nieletnią, co jest podstawą do legalizacji pobytu matki tej osoby. 
Urzędy Stanu Cywilnego z województw mazowieckiego i wielkopolskiego 
zanotowały kilka przypadków ekstremalnych. Na przykład jeden polski 
obywatel w ciągu kilku miesięcy uznał za swoje dzieci wielu różnych ma-
tek. Niemniej jednak takie manipulacje są trudne do wykrycia, ponieważ 
rejestracja odbywa się w różnych Urzędach. 

Dane dotyczące mieszanych małżeństw mogą prowadzić do konklu-
zji, że niektórzy obcokrajowcy, na przykład Wietnamczycy czy Nige-
ryjczycy, mogli używać małżeństwa jako narzędzia do zalegalizowania 
swojego pobytu w Polsce. Ta strategia jest zwykle planowana z góry, 
a nie w sytuacji, gdy cudzoziemiec przebywa już w Polsce nielegalnie. 

14 Lista ta została przygotowana na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd do Spraw 
Repatriacji i Cudzoziemców oraz przez Komendę Główną Straży Granicznej. (Społeczność..., 
2007: 73-75)
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4. Media i debata polityczna15

Publiczna debata na temat obecności imigrantów w Polsce rozwijała 
się od końca lat 1980. Jednakże aż do dzisiaj owa dysputa dotyczyła 
bardziej obcokrajowców a nie imigrantów, głównie z powodu niewielkiej 
liczby grup imigrantów osiedleńczych w Polsce. Obraz obcokrajowców 
pokazywany w mediach zmienił się z negatywnego na niemalże ideali-
styczny. Na początku lat 1990. obcokrajowcy stanowiący nowy element 
w polskim krajobrazie szybko stali się tematem negatywnych artyku-
łów. Dziennikarze skupiali się na kryminalnej działalności podejmowa-
nej przez obcokrajowców oraz na różnych aspektach ich kultury i re-
ligii, które nie były mile widziane przez Polaków. Elementy obaw i po-
dejrzeń odnosiły się w szczególności do Rosjan, Bułgarów i Rumunów. 
Strach był związany z napływem biednych cudzoziemców i przestęp-
czości. Jednakże od drugiej połowy lat 1990-tych, obraz prezentowany 
przez środków masowego przekazu zmienił się. Ta zmiana stylu była 
spowodowana częściowo przez fakt, iż masowy napływ obcokrajowców, 
którego tak się obawiano, nie nastąpił. Była też wynikiem zdania sobie 
sprawy, że większość obcokrajowców w Polsce to porządni, tani pra-
cownicy, którzy chcieli tylko spokojnie pracować i żyć w Polsce. Media 
zaczęły wtedy opisywać obcokrajowców nawet w sposób idealistyczny. 
Przedstawiano ich także jako element, który wzbogaca polską kulturę 
(Mrozowski 2003). Od chwili rozszerzenia UE, obcokrajowcy przyby-
wający do Polski zarówno z terenów naszych wschodnich sąsiadów jak 
i z Azji Wschodniej (z Wietnamu, Chin oraz Korei) zaczęli także być 
postrzegani jako potencjalny ratunek dla polskich problemów gospo-
darczych, takich jak braki siły roboczej czy stagnacja.

Debata polityczna na temat imigracji była znacznie bardziej ograni-
czona, niż dysputa medialna, i skupiła się na następujących kwestiach 
(Iglicka, Mazur-Rafał i Kaźmierkiewicz, 2003: 18):

•  ochrona interesów narodowych – ochrona granic, społeczeństwa 
oraz kraju przed negatywnymi konsekwencjami imigracji;

•  ochrona praw człowieka – kategoria podnoszona głównie w sto-
sunku do uchodźców;

•  ochrona uchodźców – traktowani jako grupa cudzoziemców zasłu-
gujących na specjalną ochronę, zgodnie z ratyfi kowanymi przez 
Polskę Konwencją Genewską oraz Protokołem Nowojorskim. 

15 Fragmenty tego działu są oparte na publikacji Iglickiej (2007). 
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W polskiej legislacji koncepcja uchodźcy różni się od koncepcji 
osoby poszukującej azylu. Ochrona uchodźcy podlega odpowie-
dzialności międzynarodowej, podczas gdy kwestia azylu jest rozu-
miana jako wyłączna odpowiedzialność kraju, w którym obcokra-
jowiec złożył stosowne podanie;

•  repatriacja – sformułowana przez zarówno rząd jak i członków 
Parlamentu jako długo oczekiwany powrót rodaków do macierzy. 
(W tej debacie nie traktowano imigrantów o polskim pochodzeniu 
jak obcokrajowców).

Jednakże od 2004 roku masowy odpływ Polaków oraz wynikłe z tego 
braki siły roboczej zintensyfi kowały dyskusję o imigracji w terminach 
polityki społeczno-ekonomicznej. Stąd też obecne rozwiązania oraz 
orientacja debaty nad polityką migracyjną odnoszą się do:

•  kontrolowania odpływu pracowników z Polski;
•  ułatwiania migracji za pracą ze wschodnich krajów ościennych;
•  przyciągania Polaków żyjących poza granicami Polski;
•  ograniczania imigracji z krajów o dużym dystansie kulturowym;
•  zniechęcania do nielegalnej imigracji poprzez implementowanie 

wyjątkowo surowych programów abolicyjnych. 

Wnioski

Ekonomiczna sytuacja Polski nie jest czynnikiem sprzyjającym 
imigracji. Ponadto polska polityka migracyjna była i jest stosunkowo 
restrykcyjna, głównie ze względu na wymogi formalne związane z pol-
skim przygotowaniem do wejścia w struktury UE oraz strefy Schengen, 
w których główny nacisk położony został na ochronę granic zewnętrz-
nych UE.

Najliczniejsze grupy imigrantów spoza UE w Polsce (zarówno legal-
nych jak i nielegalnych) są związane z kierunkiem wschodnim – z przy-
jazdami z krajów sąsiadujących z Polską na wschodzie oraz z Azji, 
a konkretnie z Ukrainy, Białorusi, Wietnamu i Armenii. Obywatele Ro-
sji i Mołdowy także są częścią tego stabilnego rdzenia.

Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemską w Polsce. 
Trend polegający na nielegalnej pracy na podstawie legalnych poby-
towych wiz i dokumentów był najbardziej charakterystyczną cechą tej 
grupy– aż do grudnia 2007 roku i powiększenia strefy Schengen. Polska 
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polityka rynku pracy, która chroni lokalną siłę roboczą, oraz liberalna 
polityka wizowa wobec wschodnich sąsiadów były głównymi czynnika-
mi zachęcającymi do cyklicznej mobilności oraz tymczasowości proce-
su migracyjnego w przypadku imigrantów z krajów ościennych.

Opisane w niniejszym rozdziale wymagania akcji abolicyjnych służą 
jako dobry przykład restrykcyjnego charakteru polskiej polityki migra-
cyjnej. Trudne do spełnienia warunki obu programów regularyzacyj-
nych wskazują, że nie były to narzędzia zalegalizowania pobytu więk-
szej liczby imigrantów, co więcej nie temu miały służyć.

Restrykcyjna polityka migracyjna oraz sytuacja ekonomiczna – ni-
ski poziom płac w porównaniu do innych krajów UE – nie sprzyjały 
masowej imigracji do Polski, zarówno legalnej, jak i nielegalnej. Póki, 
co jedyne istotne pod względem liczebności grupy nieuregulowanych 
migrantów pochodzą ze wschodnich państw ościennych; jednakże ich 
nieuregulowany status oznaczał, że poszukiwali nieuregulowanego za-
trudnienia przebywając na podstawie ważnych wiz np. turystycznych. 
Druga zauważalna ilościowo w polskim krajobrazie grupa obcokrajow-
ców to społeczność wietnamska, w której nieuregulowany status odno-
si się zarówno do pobytu jak i pracy części jej członków.

Zewnętrzna granica UE powinna być tak otwarta, jak to tylko możli-
we, dla uregulowanych migrantów, a zamknięta dla nieuregulowanych. 
Z powodu dramatycznego odpływu z Polski od 1 maja 2004 roku około 
dwóch milionów ludzi, istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na za-
równo wykwalifi kowaną jak i niewykwalifi kowaną pochodzącą z zagra-
nicy siłę roboczą. Połączenie tej potrzeby ze środkami bezpieczeństwa 
zaimplementowanymi w grudniu 2007 roku okazało się bardzo trud-
nym zadaniem.

Jak zauważyła to Weinar (2006: 28):

...polska polityka imigracyjna powstała pod wpływem czyn-
ników całkiem odmiennych od tych, które zwykle dostrzega się 
w literaturze. Ani ekonomiczna potrzeba na pracę imigrantów, ani 
społecznie destabilizujące duże napływy poszukujących azylu, 
ani też polityczne czy publiczne debaty na temat imigracji nie mia-
ły znaczącego wpływu na tę politykę. Filarami polskiej polityki 
imigracyjnej były: transformacja systemowa oraz integracja eu-
ropejska.

Jednakże po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych związa-
nych z integracją europejską polska polityka migracyjna nie zmieniła 
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strategii. Nadal nie jest czynnikiem sprzyjającym napływowi imigran-
tów. Dlatego w końcowym rozdziale tej pracy zaprezentowane zostaną 
sugestie dotyczące dalszego kierunków jej rozwoju. 
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Summary

Illegal Immigration in Poland – Outline of Problems 
and Estimates

The restrictive migration policy and the economic situation – a low 
level of wages compared to other EU countries – have not been condu-
cive to mass immigration to Poland, either legal or illegal. As of today, 
the only sizeable groups of migrants with irregular status come for the 
eastern neighbours of Poland. However, their irregular status follows 
from the fact that they have sought irregular employment because they 
had legal grounds for staying in Poland without taking up work. 

The second group of foreigners noticeable quantitatively in the Po-
lish landscape is the Vietnamese community, in which the irregular 
status refers both to the stay and to the work of part of its members.

Irregular immigration can result from an attempt to cross the bor-
der (with counterfeit documents or without documents) or to cross the 
‘green border’ in case of smuggling people or trade in people. Irregular 
immigration can also result from exceeding the allowed time of stay in 
the given country’s territory. 

The last category includes foreigners who have come to Poland with 
a declared objective other than work, though this has been in fact their 
actual objective. Hence their stay in Poland is at fi rst ‘regular’. Howe-
ver, though they have legal grounds for stay, they become part of irreg-
ular immigration upon undertaking work in the grey zone. 

This chapter is based on the results of a study conducted under the 
CLANDESTINO project (for details, see www.csm.org.pl) .
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WYZWANIA ZWIĄZANE Z IMIGRACJĄ DO POLSKI

Wymiar edukacyjny, rynku pracy i aktywności 
politycznej dotyczący obecności obywateli państw 

spoza Unii Europejskiej

Rozważanie przedstawione w tym artykule powstały na kanwie wy-
ników badania europejskiego projektu EMILIE: Europejskie podejście 
do obywatelstwa wielokulturowego: prawne, polityczne i edukacyjne 
wyzwania (CIT5-028205) prowadzonego w ramach 6 Ramowego Pro-
gramu Komisji Europejskiej (http://emilie.eliamep.gr).

Projekt EMILIE poświęcony był migracjom i doświadczeniom inte-
gracyjnym 9 krajów, które są członkami Unii Europejskiej. Jest pró-
bą odpowiedzi na tzw. „kryzys wielokulturowości” dotykający obecnie 
Europę. W ramach projektu analizowane były wyznawania wynikające 
z różnorodności spowodowanej przez migracje w trzech ważnych ob-
szarach: edukacji, rynku pracy oraz praw wyborczych i obywatelskiego 
uczestnictwa w następujących krajach: Belgii, Danii, Francji, Grecji, 
Hiszpanii, Łotwie, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii. Celem tego 
przedsięwzięcia było prześledzenie związku pomiędzy post-imigracyjną 
różnorodnością a obywatelstwem wielokulturowym w wymienionych 
powyżej krajach. Kolejnym celem była próba odpowiedzi na pytanie czy 
wielokulturowe obywatelstwo wyłania się w Europie, a jeśli tak, to jakie 
charakterystyczne wzory i typy możemy wyróżnić.

Projekt prowadzony był przez 9 ośrodków naukowych: Hellenic Foun-
dation for European and Foreign Policy, ELIAMEP,Grecja; Centre for the 
Study of Ethnicity and Citizenship, University of Bristol, Wielka Bryta-
nia; National Institute of Demographic Studies (INED), Francja; Faculty 
of Cultural Studies, European University Viadrina, Niemcy; Centre for 
Ethnic and Migration Studies (CEDEM), University of Liege, Belgia; De-
partment of Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra, 
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Hiszpania; Latvian Centre for Human Rights, Łotwa; Centre for University 
Studies in Journalism, University of Aarhus, Dania; Centrum Stosunków 
Międzynarodowych. Koordynatorem zespołu polskiego była K. Iglicka 

W ramach EMILIE przeprowadzone zostały trzy studia przypadków 
w każdym z krajów. Pierwszy z tych studiów dotyczył polityki edukacyjnej 
oraz sposobów i praktyk stosowanych w związku z kulturową różnorod-
nością w ramach edukacji. Drugie ze studiów dotyczy implementacji unij-
nych dyrektyw antydysryminacycjnych (2000/43/EC -dyrektywa Rady 
Unii Europejskiej o równości rasowej ) (2000/78/EC -dyrektywa Rady 
Unii Europejskiej o równości zatrudnienia ) w różnych krajowych konteks-
tach. Trzecie ze studiów natomiast poświęcone jest prawom wyborczym 
i szeroko pojętym politycznym uczestnictwem i reprezentacją społeczności 
migranckich i mniejszości etnicznych w badanych krajach. 

Każde ze studiów dotyczyło dwudziestoletniego okresu (poczynając 
od 1989 roku). Zbierane dane obejmowały ofi cjalne dokumenty, infor-
macje ze środków masowego przekazu, opracowania naukowe, dane 
statystyczne oraz wywiady pogłębione z kluczowymi informatorami.

Projekt koncentrował się na różnorodności kulturowej związanej 
ze współczesnym migracjami, a nie z historycznymi mniejszościami. 
Specjalny nacisk położony został na religijną różnorodność ze szczegól-
nym uwzględnieniem migrantów muzułmanów ponieważ ich integra-
cja z europejskimi społeczeństwami traktowana jest jako stanowiąca 
szczególne wyzwanie.

* * *
Polska charakteryzuje się stosunkowo niską liczbą imigran-

tów i ma jeden z najniższych udziałów imigrantów w całej popula-
cji – 0,1% (OECD. Migration Outlook 2007). Szczegółowe dane doty-
czące napływu imigrantów do Polski po raz pierwszy w powojennej 
historii zostały zebrane podczas Spisu Powszechnego 2002 r. Na ich 
podstawie określono liczbę osób, które napłynęły bądź powróciły 
do Polski z zagranicy w okresie 1989-2002 na 85, 5 tysięcy. Spośród 
nich 17%, czyli 14,5 tysiąca, stanowiły osoby nieposiadające polskie-
go obywatelstwa, które osiedliły się w Polsce w okresie transformacji. 
W 2006 r. po raz pierwszy wykorzystano rejestr PESEL do obliczenia 
zasobu cudzoziemców. Na koniec 2006 r. osoby nieposiadające pol-
skiego obywatelstwa stanowiły 0,145% wszystkich zarejestrowanych, 
czyli 54, 883 osoby (Główny Urząd Statystyczny). Trwale dominu-
jącą kategorią imigrantów są obywatele trzech sąsiadujących z Pol-
ską na wschodzie krajów. Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców 
od początku lat 1990. Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie stanowią naj-
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liczniejsze grupy cudzoziemców posiadających zezwolenie na czas 
oznaczony oraz zezwolenie na osiedlenie się. Obywatele tych krajów 
są również najliczniejszą grupą wśród cudzoziemców ubiegających się 
o nadanie obywatelstwa polskiego. 

Projekt EMILIE realizowany był w kilku etapach. Oznaczenia przy cy-
tatach to odpowiednio: W – wywiad oraz np. 3 – trzeci etap, 10 – dziesiąty 
wywiad zrealizowany w ramach trzeciego etapu – (W.3.10.)

Wyzwania edukacyjne związane z migracjami do Polski
Edukacja wielokulturowa ma na celu redukowanie strachu 

wobec „obcego”. Aby to osiągnąć szkoła powinna zaznajamiać 
uczniów z innymi kulturami, językami. Powinna umożliwiać bez-
pośredni kontakt z przedstawicielami różnych kultur. Zadanie 
szkoły polega także na wspieraniu dzieci imigrantów w awansie 
społecznym. Zatem nauczycieli należy szkolić w zakresie umiejęt-
ności międzykulturowych. Powinni być przygotowani do pozna-
wania kultury krajów pochodzenia swoich cudzoziemskich ucz-
niów. W podręcznikach nie może być treści rasistowskich, pro-
mować zaś powinno się szacunek dla różnorodności kulturowej. 
Umożliwienie nauki ojczystego języka mniejszości powinno być 
elementem polityki państwa. (Lalak 2007:92)

Podstawy prawne
Polski system oświaty na wszystkich poziomach poniżej poziomu 

edukacji wyższej, oparty jest na Ustawie o systemie oświaty (z dnia 
7 września 1991 r. z późniejszymi poprawkami), Ustawie wprowadzają-
cej reformę ustroju szkolnego (z dnia 8 stycznia 1999 r. z późniejszymi 
poprawkami) oraz Ustawie Karta Nauczyciela (z dnia 26 stycznia 1996 r. 
z późniejszymi poprawkami). Sytuację dziecka cudzoziemskiego w pol-
skiej szkole reguluje głównie Ustawa o systemie oświaty, a w szcze-
gólności artykuły 93.1, 94.1 i 94a.1. Poszczególne kwestie doprecyzo-
wane są w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. Do czasu 
nowelizacji ustawy o systemie oświaty przyjętej przez Sejm w marcu 
2009 r. cudzoziemcy do ukończenia 18 roku życia mogli uczęszczać 
do szkół podstawowych i gimnazjalnych na zasadach takich samych, 
jak obywatele polscy. Nowelizacja rozciągnęła tę możliwość na szkoły 
ponadgimnazjalne (dotyczy ona osób do 18 roku życia lub ukończenia 
przez nie szkoły średniej).
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Warto w tym miejscu nadmienić, że aby ułatwić cudzoziemskim 
uczniom funkcjonowanie w polskich szkołach. Nowelizacja ta wprowa-
dziła nowe zapisy. Zgodnie z nimi osoba nie znająca języka polskiego 
wcale lub w stopniu wystarczającym będzie mogła korzystać z pomocy 
asystenta nauczyciela zatrudnionego przez dyrektora szkoły na okres 
roku. Asystent nauczyciela zostaje wprowadzony w celu usprawnienia 
przebiegu lekcji oraz integracji dziecka z polskimi uczniami.  

W latach dziewięćdziesiątych uczniowie cudzoziemscy byli prawie 
nieobecni w polskich szkołach. Dane na temat ich liczebności Minister-
stwo Edukacji Narodowej zaczęło gromadzić dopiero od 2000 r. Na ich 
podstawie można stwierdzić, że liczba dzieci imigrantów – uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych – waha 
się w przedziale 4 000-6 000. Jest ona wyjątkowo niska w porówna-
niu z całkowitą liczbą uczniów. I tak dla przykładu w roku szkolnym 
2005/2006 w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad 
gimnazjalnych kształciło się 6,6 miliona dzieci i młodzieży w wieku 7-
21 lat (Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006: 32). 

Główne wyzwania
Na podstawie materiałów zebranych w ramach projektu EMILIE1 wy-

różnić możemy dwie grupy uczniów cudzoziemców. Pierwszą stanowią 
dzieci uchodźców oraz osób ubiegających się/posiadających ochronę 

1 Obszerne raporty dotyczące edukacji, dyskryminacji na rynku pracy oraz aktywności politycz-
nej w języku angielskim dostępne są odpowiednio na:

 http://emilie.eliamep.gr/emilie-reports-on-education-and-cultural-diversity-in-europe/
 http://emilie.eliamep.gr/reports-on-the-discrimination-in-the-labour-market-in-europe/
 http://emilie.eliamep.gr/emilie-reports-on-immigrants-political-participation-in-europe/

Rys 1. Uczniowie cudzoziemcy w polskich szkołach (stan na 30 września każ-
dego roku)

Źródło: Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej, różne lata
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prawną w Polsce. Dla szkoły ich obecność oznacza z reguły ogromne 
edukacyjne i pedagogiczne wyzwanie – wysiłek, na który polscy nauczy-
ciele często nie są przygotowani. Oczywiście możliwe jest wskazanie po-
zytywnych przykładów zarówno uczniów należących do tej kategorii oraz 
nauczycieli odnoszących sukcesy w szkole, jednakże generalnie katego-
rię tę można porównać z mniejszością romską, która ze względu na tra-
dycję i styl życia jest raczej nie zainteresowana edukacją szkolną dzieci. 

Drugą kategorię stanowią dzieci rodziców, którzy są wyraźnie zmoty-
wowani. Obejmuje ona dzieci imigrantów z krajów o niewielkim dystan-
sie kulturowym (np.: Ukraina, Rosja) lub z krajów, gdzie wykształcenie 
zajmuje wysoką pozycję w hierarchii wartości (np.: Wietnam). Tacy ucz-
niowie z reguły łatwo adaptują się do warunków polskiej szkoły. Wiet-
namczycy stawiani są nawet za wzór dla polskich uczniów ze względu 
na pracowitość. Wielu z nich jest utalentowanych w dziedzinie nauk 
ścisłych i przyrodniczych. Zajmują wysokie miejsca w konkursach or-
tografi cznych z języka polskiego. 

W przypadku Polski dzieci uchodźców i imigrantów formalnie nie 
mają żadnych utrudnień w dostępie do edukacji na poziomie podsta-
wowym i średnim. Istotniejszą kwestią jest rzeczywiste przygotowanie 
szkoły do obecności dziecka cudzoziemskiego. 

Ono (prawo polskie – przyp. K.G.) gwarantuje prawo tego dzie-
cka do chodzenia do szkoły i jakby od tej strony spełniamy unij-
ne warunki europejskie. Realizacja tego prawa, rozmawiałyśmy 
o tym, że szkoła jest nieprzygotowana, nie tylko materialnie, ale 
też mentalnie na przyjęcie takiego dziecka. I tutaj doskonalenie 
w tym zakresie jest bardzo istotne, ja zawsze powtarzam kole-
żance, która zajmuje się tutaj doskonaleniem czy organizowaniem 
kształcenia dla dyrektorów, że są pewne tematy, które trzeba 
zasygnalizować dyrektorowi szkoły. Bo jeżeli do mnie przyjdzie 
na szkolenie nauczyciel i zrozumie pewne rzeczy i pójdzie do szko-
ły z tym, a dyrektor tego nie zaakceptuje to on jest w bardzo złej 
sytuacji. Czyli uważam, że to jest taki pierwszy szczebel poka-
zania, że jest podstawa prawna, żeby realizować prawa dzieci 
uchodźczych czy obcokrajowców w polskim systemie edukacyj-
nym taka informacja „jak to robić?” powinna dotrzeć do organów 
prowadzących szkoły, do dyrektorów. Oni powinni dostać infor-
macje gdzie i kogo mogą doskonalić w tym zakresie. (W.3.10)

Sama obecność dziecka cudzoziemskiego w szkole nie oznacza też 
wielo czy międzykulturowej edukacji. Pogłębione studia dotyczące wiet-
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namskich uczniów w warszawskich szkołach wskazują, że niektórzy na-
uczyciele biorą pod uwagę uwarunkowania kulturowe ucznia, ale na-
wet oni starają się nie dostrzegać bądź minimalizować różnice pomiędzy 
polską i wietnamską młodzieżą. Podkreślają, że nie ma pomiędzy nimi 
istotnych różnic poza tymi w wyglądzie (Halik, Nowicka, Połeć 2006).

Istotna w tym miejscu jest uwaga, że zróżnicowanie kulturowe i et-
niczne wciąż w Polsce dotyczy raczej „starych mniejszości” narodowych 
i etnicznych i w ich kontekście jest głównie rozpatrywane. Niewątpliwie 
związane to jest z faktem, że większość imigrantów nie traktuje Polski 
jako docelowego miejsca osiedlenia. Wydaje się, że obecność uczniów 
cudzoziemskich w szkole wciąż uważana jest za wyzwanie przyszłości. 

Rekomendacje na podstawie badania 
Rozważyć warto wprowadzenie, szczególnie w przypadku starszych 

dzieci programu “klasy zerowej”, po którym cudzoziemcy mogliby do-
łączyć do polskich rówieśników wyposażeni w umiejętności językowe 
pozwalające uczyć się różnych przedmiotów. 

Dzieci osób ubiegających się o ochronę prawną w Polsce (są to prze-
ważnie Czeczeńcy) często pojawiają się w szkole niespodziewanie, w trak-
cie trwania roku szkolnego. W Warszawie dzieci te średnio uczęszczają 
do szkoły przez 4-6 miesięcy (informacja z Biura Edukacji). Takie nagłe 
pojawienie się ucznia, który często nie ma motywacji do nauki dezor-
ganizuje prace całej klasy. Oznacza mniej uwagi poświęconej polskim 
uczniom. W jednej ze szkół pojawił się pomysł wprowadzenia oddziel-
nych klas dla Czeczeńców. W zamierzeniu pomysłodawców nie miał 
to być przejaw praktyk dyskryminacyjnych. Dzieci rokujące na pozosta-
nie w szkole, których rodzice zainteresowani są pozostaniem w Polsce 
przechodziłyby następnie do zwykłych klas. Takie rozwiązanie miałoby 
służyć zarówno uczniom czeczeńskim, którzy zostaną w Polsce i którzy 
są zmotywowani do nauki oraz polskim uczniom i nauczycielom.

Powinniśmy wykorzystać fakt, że obecnie w naszych szkołach cudzo-
ziemscy uczniowie nie są zbyt liczni. Zawczasu należy podjąć odpowied-
nie działania, aby przygotować polskie szkoły, włączając nauczycieli, 
uczniów i rodziców do wyzwań związanych z liczniejszą obecnością ucz-
niów reprezentujących inną kulturę bądź religię. Już w tej chwili ‘odwie-
dziny’ uczniów szkół polskich w szkołach np. żydowskich (praktykowane 
przez niektóre szkoły w Warszawie) traktowane powinny być jako model 
uczenia się tolerancji i zwrócenia uwagi, na fakt, że inni są wśród nas.

Aby uniknąć napięć społecznych i konfl iktów obserwowanych w in-
nych krajach UE, warto byłoby zbadać narzędzia funkcjonujące zagra-
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nicą i zastanowić się czy mogłyby się sprawdzić w polskich realiach 
(np. lekcje religioznawstwa zamiast sztywnego podziału na religię ka-
tolicką i etykę). 

Warto jest także poczynić starania w celu rozpowszechniania wiedzy 
na temat problemów kulturowych oraz ich rozwiązań), które wypraco-
wały polskie szkoły uczące cudzoziemskie dzieci, np.:

•  utworzenie oddzielnych zajęć z wychowania fi zycznego dla dziew-
cząt i chłopców;

•  umożliwienie zakrywanie ramion i nóg w czasie zajęć sportowych 
przez dziewczęta;

•  zrozumienie, iż fakt nie jedzenie mięsa wieprzowego nie jest sym-
bolem kontestacji ale wynika z przekonań religijnych);

•  zrozumienie, iż unikanie wzroku nauczyciela mężczyzny przez 
dziewczynkę wynika z szacunku kobiety do mężczyzny a nie z pró-
by uniknięcia odpowiedzi na pytanie czy też odpowiedzialności).

Można rozważyć stworzenie strony internetowej poświęconej różno-
rodności kulturowej wniesionej do polskich szkół przez dzieci imigran-
tów. 

Wszelkie rozwiązania i działania powinny być elastyczne, wypra-
cowywane indywidualnie z uwzględnieniem specyfi ki szkoły i potrzeb 
oraz możliwości dzieci cudzoziemskich. Warto też stworzyć takie me-
chanizmy fi nansowania, aby biedniejsze, bardziej odległe od centrum 
gminy i powiaty mogły przyjmować dzieci imigrantów i mierzyć się z wy-
zwaniami przez nie przynoszonymi. 

Poszczególne etapy edukacyjne są zakończone egzaminem umożli-
wiającym rozpoczęcie kolejnego etapu. Procedura egzaminacyjna nie 
przewiduje specjalnych warunków dla uczniów obcokrajowców, a ta-
kie, w tym dłuższy czas czy pomoc nauczyciela wydają się wskazane.

Nauka w szkole powinna się bardziej skupiać na wyzwaniach zwią-
zanych z różnorodnością kulturową społeczeństwa. Polskie dzieci 
i młodzież powinny uczyć się tolerancji i otwartości. Środowisko rodzin-
ne nie zawsze jest w stanie przekazać postawy związane z tolerancją 
i równością. 

Dyskryminacja w miejscu pracy oraz wyzwania związane 
z legalną imigracją do Polski

W Polsce większość imigrantów należy do pierwszego pokolenia imi-
grantów. Ci, którzy przeszli proces naturalizacji są wciąż niewielką li-
czebnie grupą – w latach 2002-2007 obywatelstwo przyznano 10 140 
osób. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że liczba cudzoziemców 
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przebywających na terytorium Polski czasowo (trzy miesiące i dłużej) 
w grudniu 2006 r. wynosiła ok. 200 000. Z czego 60 000 stanowili 
cudzoziemcy mieszkający dłużej niż dwanaście miesięcy. Pamiętajmy, 
że sytuacja gospodarcza Polski wciąż jest mniej korzystna dla imi-
grantów niż w innych krajach UE. Imigrantów mieszkających w Polsce 
scharakteryzować można jako skupionych głównie na pracy i procedu-
rach legalizujących bądź przedłużających pobyt.

Skala uczestnictwa imigrantów w polskim rynku pracy jest niepo-
równywalna z ich uczestnictwem w rynku pracy innych europejskich 
państwach. W latach 90. zeszłego stulecia i w początkach 21. wieku 
liczba zezwoleń na pracę wydawana cudzoziemcom oscylowała wokół 
20 000 rocznie. Zwykle wydawane były na rok. Liczba sezonowych pra-
cowników, których zatrudnienie nie wymaga zezwolenia jest wyższa. 
W 2008 r. Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowały około 156 000 dekla-
racji pracodawców (indywidualnych dla każdego cudzoziemca) o chęci 
zatrudnienia sezonowych pracowników a w 2009 blisko 190 000. Trze-
ba jednak podkreślić, że liczba deklaracji nie jest tożsama z liczbą pra-
cowników, którzy faktycznie podjęli pracę. Może się też zdarzyć, że pod-
czas swojego pobytu w Polsce pracownicy sezonowi mogą pracować dla 
więcej niż jednego pracodawcy (co wymaga dodatkowej rejestracji).

Zdecydowaną większość cudzoziemców pracujących w Polsce stano-
wią jednak ci, którzy pracują w szarej strefi e. Porównywanie sytuacji 
cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych z sytuacją tych, którzy pracują 
legalnie jest bezcelowe, w kontekście dyskryminacji. Osoby wykonują-
ce pracę w sposób nierejestrowany nie są chronione kodeksem pracy 
na żadnym etapie zatrudnienia bez względu na swoje pochodzenie naro-
dowe czy etniczne. Zatem analizowanie dyskryminacji rozumianej jako 
nierówne traktowanie osób w porównywalnej sytuacji nie może doprowa-
dzić do użytecznych wniosków, kiedy porównuje się legalnie i nielegal-
nie pracujące osoby w poszukiwaniu przejawów dyskryminacji. Z kolei 
w przypadku Wietnamczyków, Turków czy Ormian, którzy mają skłon-
ność do podejmowania pracy w ramach swoich społeczności etnicznych 
jakiekolwiek rozpatrywanie dyskryminacji etnicznej jest nieuzasadnio-
ne. Dlatego też wnioski płynące z tej analizy dotyczą wyłącznie problemu 
dyskryminacji cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce.

Działania i instrumenty stworzone na rzecz imigrantów
Zasada przeciwdziałania dyskryminacji i równości wobec prawa 

wpisana jest w Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. i stosu-
je się nie tylko do obywateli, ale do wszystkich osób przebywających 
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na terenie RP bez względu na rodzaj ich statusu. Z punktu widzenia 
praktyki istotniejsze są jednak akty niższego rzędu. W przypadku ryn-
ku pracy takim aktem jest Kodeks Pracy. Stopniowo dostosowywano 
go do przepisów UE wprowadzając wymagania dyrektywy Rady Unii 
Europejskiej 2000/43/WE wprowadzającej zasadę równego traktowa-
nia osób bez względu na rasę i pochodzenie etniczne oraz dyrektywy 
Rady Unii Europejskiej 2000/78/WE w sprawie ustanowienia ogólnych 
ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. 
W 2004 r. wprowadzony został oddzielny rozdział poświęcony zakazowi 
dyskryminacji2. Dotyczy on dyskryminacji zarówno bezpośredniej jak 
i pośredniej między innymi ze względu na rasę, pochodzenie etniczne 
i narodowe oraz wyznanie. (Filipek, Pamuła, 2005). Również w zakresie 
pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy realizowa-
nego przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy spełnione są wymogi 
obu wspomnianych powyżej dyrektyw.3 

Jednakże poza wymiarem rynku pracy dyrektywa 2000/43/WE 
wprowadzająca zasadę równego traktowania osób bez względu na rasę 
i pochodzenie etniczne odnosi się do edukacji, zabezpieczeń społecznych 
(w tym ubezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej), przywilejów so-
cjalnych, członkostwa i uczestniczenia w organizacjach pracowników 
i pracodawców oraz dostępu do towarów i usług, w tym również domów 
i mieszkań. Polskie ustawodawstwo jest mniej więcej zgodne z wytyczny-
mi europejskimi w zakresie rynku pracy, jednak w pozostałych wymie-
nionych dziedzinach nie spełnia tych wymogów (Mikulska 2008).

Trudności narosłe wokół powołania specjalnego organu promujące-
go równe traktowanie wszystkich osób bez względu na ich rasę i etnicz-
ne pochodzenie wskazują, że z powodu braku zainteresowania i ciągłych 
zmian opcji politycznych u władzy sprawa ta nie jest priorytetowa od sa-

2 Wyjątki od zasady równego traktowania w kontekście rasy i pochodzenia etnicznego są do-
puszczalne ze względu na „rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe 
stawiane pracownikom” (Kodeks Pracy, Art. 183a, , § 2, pkt. 1). Zatem jeżeli np. do restauracji 
serwującej dania określonej kuchni orientalnej poszukiwany jest kelner o określonym wyglą-
dzie podkreślającym charakter restauracji, nie stanowi to naruszenia zakazu dyskryminacji. 
W związku z tym, że w niektórych przypadkach przynależność do grupy etnicznej czy naro-
dowej nakładać się może na przynależność religijną lub wyznaniową istotnym w kontekście 
zakazu dyskryminacji jest również inny wyjątek od tego zakazu” „Różnicowanie pracowni-
ków ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ra-
mach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania 
pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika 
stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe” ” (Art. 183a, , § 4).

3 kwestie te reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z 20 kwietnia 
2004 r.). Ustawa zakazuje także wydawania ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w dyskrymi-
nujący sposób. 



Wyzwania związane z imigracja do Polski 179

mego początku. Sytuacja ta wpływa na rozwój polityki i instrumentów 
stworzonych na rzecz imigrantów. Wydaje się, że nie jest to sytuacja, 
w której ktoś działa przeciw imigrantom a raczej sytuacja braku woli po-
litycznej. Losy projektu ustawy o równym traktowaniu przygotowanego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (który poza innymi ele-
mentami rozszerzał prawną defi nicję bezpośredniej i pośredniej dyskry-
minacji na obszary zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia, edu-
kacji i wyższej edukacji, dostępu do dóbr i usług bez względu na rasowe 
i etniczne pochodzenie) wskazują, że był on raczej rezultatem międzyna-
rodowych, a w szczególności unijnych wymogów niż rezultatem polskiej 
rozwagi. Pierwsza próba stworzenia ustawy miała miejsce na przełomie 
2002 i 2003 r. a do dziś nie ma dpowiedniej ustawy.

Dyskryminacja w miejscu pracy
Podstawową zasadą związaną z zatrudnieniem cudzoziemców jest 

ochrona krajowych pracowników. Jednakże na przestrzeni lat katego-
ria osób, które nie potrzebują zezwolenia na pracę stopniowo jest roz-
szerzana, jednocześnie zmniejszają się koszty związane z otrzymaniem 
zezwolenia na pracę.

Uchodźcy i osoby znajdujące się pod ochroną prawną w Polsce oraz 
inne osoby, które nie potrzebują zgody na pracę natrafi ają na trudności 
w jej podjęciu w związku z tym, że pracodawcy nie mają doświadczenia 
w kontaktach z cudzoziemcami. Niewyraźne wyobrażenia na ich temat 
powstrzymują przed podjęciem zatrudnienia nie-Polaka. Inną istotną 
przeszkodę dla imigrantów stanowi bardzo ograniczona znajomość 
przepisów ze strony pracodawców. Co ciekawe, dotyczy to nie tylko ma-
łych przedsiębiorstw, ale także większych a nawet międzynarodowych. 
Zdarza się, że pomimo tego, że cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia 
na pracę niechętnie jest przyjmowany, w związku z pojawiającymi się 
obawami dotyczącymi konieczności spełnienia jakiś specjalnych proce-
dur związanych z faktem zatrudnienia cudzoziemca: 

I też nie znajomość przepisów, jeśli chodzi o pracodawców tra-
gedia! Mieliśmy taki przypadek z dużym koncernem międzynaro-
dowym, gdzie procedura zatrudniania trwała bardzo długo, po-
nieważ prawnik zatrudniony w tej fi rmie weryfi kowali wszystko, 
co się dało. Mimo, że ta osoba miała kartę pobytu, na której było 
napisane, że ma status uchodźcy, to jeszcze były takie wymaga-
nia, że ta osoba musiała raz jeszcze pójść do urzędu, jakieś pismo 
z pieczątką otrzymać, że ten status nie uległ przedawnieniu, ja-
kieś tragiczne sprawy (W.4.6.) 
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Według doświadczeń Krajowej Inspekcji Pracy wiedza na temat zja-
wiska dyskryminacji w miejscu pracy wciąż nie jest wystarczająca i jest 
bardzo powierzchowna. (Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy 
z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r., 2007: 14). Można 
się spodziewać, że dla drugiego pokolenia imigrantów dyskryminacja 
będzie bardziej palącym zagadnieniem niż jest ona teraz. Dzisiaj moż-
na założyć, że poziom świadomości dotyczącej zjawiska dyskryminacji 
jest wśród imigrantów wywodzących się z biedniejszych regionów świa-
ta podobny do tego, który charakteryzuje polską większość. Imigranci 
przyjeżdżający z zachodu są bardziej świadomi czym są praktyki dys-
kryminujące, jednakże zważywszy na wysokość możliwych do uzyska-
nia odszkodowań, spodziewać się można, że i oni nie sięgają po instru-
menty, które są dostępne, gdy ktoś styka się z dyskryminacją. 

Cudzoziemcy pracodawcy i ich cudzoziemscy pracownicy
Jako dyskryminujące wobec przedsiębiorców pochodzących z krajów 

trzecich a zatem pośrednio uderzające w ich pracowników należących 
do tej samej grupy etnicznej można interpretować procedury legaliza-
cji pobytu. Bardzo dobrze odzwierciedla to przykład Wietnamczyków, 
którzy zatrudnienie znajdują głównie w fi rmach prowadzonych przez 
Wietnamczyków. Przedsiębiorca dostaje pozwolenie na pobyt czasowy 
na rok. Obywatele spoza UE (z wyjątkiem osób objętych ochroną praw-
ną w Polsce), którzy są zainteresowani zamieszkaniem w Polsce mu-
szą udowodnić, że mają wystarczające środki na utrzymanie i opiekę 
zdrowotną. Aby odnowić kartę, przedsiębiorca musi udowodnić, że jego 
działalność jest korzystna dla państwa. W prywatnym sektorze ocena 
opłacalności przedsięwzięcia nie zawsze jest oczywista. W jednym roku 
fi rma może nie być rentowna, ale w następnym jej sytuacja może się 
poprawić. 

Jest rzeczą względną kiedy ocenić, że ktoś jest pożyteczny, 
a ktoś jest nie pożyteczny. A kto to decyduje? Urzędnik. I teraz 
starania o przedłużenie kart cudzoziemiec już musi zacząć na pół 
roku w praktyce przed i to jest godzinami w kolejkach w urzę-
dzie mazowieckim w kolejkach w urzędzie pracy w kolejkach, 
nieraz trzeba dni, czasem trzeba w urzędzie mazowieckim zapła-
cić 50 PLN takiemu żulikowi, który handluje kartkami. Czyli tak 
na prawdę cudzoziemiec ma pół roku spokoju z tego całego roku. 
I dostaje potem odpowiedź odmowna, że jest za mało dochodowy. 
Nakazuje mu się opuszczenie Polski w ciągu 14 dni. (W.4.4.)
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Podsumowanie
Wyniki badania wskazują, że niska świadomość dotycząca zjawiska 

dyskryminacji cechująca Polaków podzielana jest także przez imigran-
tów przebywających w Polsce zwłaszcza, obywateli państw trzecich. 
Spodziewać się jednak można, że dla drugiego pokolenia imigrantów 
problem dyskryminacji stanie się istotną kwestią. Uzasadnione wydaje 
się więc zatem przygotowanie pracowników instytucji zajmujących się 
prawami pracowników do tego przyszłego wyzwania.

Niski stan wiedzy prawnej wśród pracodawców stanowi dla osób, 
które nie potrzebują zezwolenia na pracę istotną przeszkodę w jej pod-
jęciu. Cudzoziemcy spotykają się „ na powitanie” z niechętnym przyję-
ciem, w związku z pojawiającymi się nieuzasadnionymi obawami do-
tyczącymi konieczności spełnienia jakiś specjalnych procedur związa-
nych z faktem zatrudnienia cudzoziemca. Pracodawcy boją się po pro-
stu dodatkowego kłopotu. 

Do tej pory nie przeprowadzono kompleksowego badania poświę-
conego dyskryminacji imigrantów na rynku pracy. Część poświęcona 
dyskryminacji stanowiła w badaniu EMILIE, a więc w tym, do które-
go odwołujemy się naszym artykule, jedynie komponenet. Przypadki, 
w których pracodawcy wykorzystują cudzoziemców również rzadko po-
jawiają się w mediach. Nie docierają one do sądów jako sprawy o dys-
kryminację. (Mikulska 2008)

Zasada przeciwdziałania dyskryminacji i równości wobec prawa wpi-
sana jest w Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. i stosuje się 
nie tylko do obywateli, ale do wszystkich osób przebywających na terenie 
RP bez względu na rodzaj ich statusu. Z punktu widzenia praktyki istot-
niejszy jest natomiast Kodeks Pracy, który jest zgodny z dyrektywami 
2000/43/WE i 2000/78/WE. Jednak zakres dyrektywy 2000/43/WE 
wprowadza zasadę równego traktowania i zakaz dyskryminacji etnicznej 
i rasowej także poza rynkiem pracy. Gdy weźmie się pod uwagę szerszy 
zakres dyrektywy 2000/43/WE (edukację, zabezpieczenia społeczne, 
przywileje socjalne, dostęp do towarów i usług oraz mieszkań), to polskie 
prawodawstwo wciąż nie spełnia unijnych wymogów.

Wyzwania polityczne związane z uczestnictwem 
imigrantów w życiu politycznym w Polsce
Podejście do obywatelstwa i różnorodności

Konstytucja RP (1997) odpowiada na fakt, że nie wszyscy polscy 
obywatele są polskiej narodowości. Uznaje ich prawa do wolnego wy-
rażania ich etnicznej tożsamości nie tylko sferze prywatnej, ale także 
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w życiu publicznym. Prawa mniejszości narodowych zagwarantowane 
są w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regio-
nalnym (2005). Historyczne mniejszości mają do swojej dyspozycji spe-
cjalne ciało doradcze usytuowane przy Premierze – Komisja Wspólna 
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Sprawami mniejszości, 
zajmuje się także Sejmowa Komisja ds. Mniejszości Narodowych i Et-
nicznych, a podobne komisje funkcjonują na poziomach województw. 

Chociaż w Polsce akceptuje się fakt, że nie wszyscy obywatele są et-
nicznie zdefi niowanymi Polakami, to dominacja polskiej kultury jest nie-
zaprzeczalna. Preambuła do Konstytucji odwołuje się do narodu w kon-
tekście etnicznie zdefi niowanego państwa narodowego i faworyzuje polską 
kulturę. Konsekwencje takiego sposobu formułowania myśli odnajdzie-
my w polityce migracyjnej, a bardziej szczegółowo w praktyce repatriacji 
i specjalnym traktowaniu osób polskiego pochodzenia (Karta Polaka) (Bu-
chowski 2008). Odnaleźć je także można w przygotowanej nowej ustawie 
o obywatelstwie polskim (w kwietniu 2009 r. przekazanej przez Prezydenta 
do Trybunału Konstytucyjnego). Mamy na myśli zapis dotyczący czasu 
po którym można ubiegać się o obywatelstwo polskie. W przypadku osób, 
które zgodę na osiedlenie uzyskały w związku z polskim pochodzeniem 
o obywatelstwo mogą się starać po dwóch latach od uzyskania tej zgody.

Gdy zatrzymamy się nad podejściem do cudzoziemców nie posiada-
jących polskich korzeni, to przypomina ono sposób traktowania oby-
wateli nowych państw członkowskich UE przez kraje piętnastki. Mają 
oni uzupełnić braki na rynku pracy i wrócić do domu, gdy popyt na ich 
pracę się skończy. 

Cechy populacji imigrantów a ich udział w życiu politycznym
Wyniki badania wskazują, że w Polsce nie zaistniały jeszcze warun-

ki dla istotnego włączenia imigrantów w sferę obywatelską i politycz-
ną4. Z analiz projektu EMILIE wynika, że najistotniejsze przyczyny bra-
ku aktywności obywatelskiej i politycznej są następujące: po pierwsze, 
wśród imigrantów przebywających w Polsce w zdecydowanym stopniu 
przeważają imigranci należący do pierwszej generacji, a naturalizowani 
imigranci w znaczeniu ilościowym są wciąż nieznaczną grupą. I tak w la-

4 Aktywni w sferze polityki imigranci są wciąż wyjątkami. Pierwszy naturalizowany imigrant zo-
stał wybrany do Parlamentu w 2005 r. (V kadencja Sejmu, 2005-2007). Pochodzi z Banglade-
szu a mieszka w Polsce od ponad 30 lat. Są też przykłady radnych, którzy przeszli naturaliza-
cję. Uwzględniając niewysoką liczbę imigrantów i ich rozproszenie pośród polskiej większości, 
imigranci-politycy, którym przyznano polskie obywatelstwo nie mają etnicznej bazy wybor-
ców. Ci, którzy zostają wybrani, swój sukces zawdzięczają szanowanej pozycji w społeczności 
lokalnej (są wśród nich np. lekarze). 
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tach 2002-2007 obywatelstwo polskie zostało przyznane 10 140 osób 
(dane Urzędu ds. Cudzoziemców). Według szacunków Głównego Urzę-
du Statystycznego liczba cudzoziemców przebywających na terytorium 
Polski czasowo (trzy miesiące i dłużej) w grudniu 2006 r. wynosiła ok. 
200 000. Z czego 60 000 stanowili cudzoziemcy mieszkający dłużej niż 
dwanaście miesięcy. Działalność imigrantów skupia się głównie na pra-
cy i procedurach regulujących pobyt. Czasochłonność tych ostatnich, 
wymagających pokonanie wielu barier biurokratycznych w połączeniu 
z intensywną pracą jest czynnikiem zniechęcającym do angażowania 
się w dodatkowe (obywatelskie) działania. Zatem, imigranci nie wyka-
zują chęci do brania udziału w życiu publicznym w Polsce. 

Tabela 1. Przyznanie obywatelstwa polskiego z uwzględnieniem poprzedniego 
obywatelstwa (najliczniejsze obywatelstwa)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Razem 1 186 1 634 1 937 2 866 989 1 528
Ukraina 214 431 538 759 417 662
Federacja 
Rosyjska 22 52 145 257 129 114

Białoruś 54 108 129 316 101 126
Armenia 13 8 6 18 27 30
Kazachstan 53 68 38 62 10 10
Litwa 93 126 85 36 11 11
Łotwa 3 3 4 4 2 -
Mołdawia - - - 19 8 23
Wietnam 17 11 11 36 29 47
Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców, różne lata

Po drugie większość imigrantów nie traktuje Polski jako kraju osied-
leńczego. Dochody, które mogą osiągnąć nie pozwalają na ściągnięcie ro-
dziny. Migracje cyrkulacyjne są dominującą formą migracji do Polski. Imi-
granci pracujący w szarej strefi e starają się być, jak najmniej widoczni. 

Trzecim istotnym czynnikiem jest czynnik kulturowy. Wśród po-
pulacji imigrantów przybywających do Polski dominują ci, którzy po-
chodzą z krajów, w których nie mieli wielkiego albo w ogóle żadnego 
doświadczenia z demokracją ( kraje b.ZSRR i Wietnam). Ten brak do-
świadczeń w kraju wysyłającym przekłada się na brak zaangażowania 
w kraju przyjmującym. 

Kończąc listę najistotniejszych czynników nie zachęcających 
do udziału w życiu politycznym wymienić należy jeszcze jeden. Imi-
granci ze względu na swoją liczebność wciąż nie są postrzegani przez 
polityków jako potencjalni głosujący. Nie ma prawnych podstaw, które 
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aktywowałyby nie-obywateli nie ma też formalnego mechanizmu, który 
pozwalałby na stworzenie forum do konsultacji pomiędzy wybieranymi 
przedstawicielami a cudzoziemskimi mieszkańcami.

W Polsce cudzoziemcy nie mają biernego ani czynnego prawa wy-
borczego, nie mogą, zatem uczestniczyć w wyborach nawet, gdy mają 
pozwolenie na osiedlenie. Osoby posiadające zgodę na pobyt czasowy czy 
zgodę na osiedlenie mogą zrzeszać się na tych samych zasadach, co oby-
watele polscy. Ci bez zezwolenia na zamieszkanie mogą przystępować 
do związków i organizacji, jeżeli ich statut na to pozwala. 

Do tej pory cudzoziemcy nie wykazywali zainteresowania wprowa-
dzeniem praw wyborczych na poziomie lokalnym, w ogóle nie podnoszą 
takich żądań. 

Przyjechaliśmy z państw, w których nie było takich praw-
dziwych wyborów, i po prostu nie jestem do końca yyy pewna, 
że zrobię ten prawdziwy wybór, bo tym trzeba się interesować 
cały czas. (…) Żeby mieć prawo do wyboru, to trzeba mieć obywa-
telskie myślenie. Niestety imigranci, który do Polski zwłaszcza, 
oni nie mają tego obywatelskiego myślenia, oni mają taki wstręt, 
przykrość, jakoś żal do tego. Tego ich nie nauczy po prostu. Wy ma-
cie 300 lat demokracji (…). My tego nie mamy.(W. 5.3.)

Nic nie wskazuje na to, że kwestia praw wyborczych na poziomie 
lokalnym, wkrótce spotka się z zainteresowaniem osób tworzących po-
litykę państwa, 

…bo te mniejszości właśnie (imigranckie – przyp. K.G) po-
przez swoją liczebność też nie mają żadnego wpływu na politykę 
w państwie, prawda, bo są za małe. Jeżeli nie znaczą nic w życiu 
politycznym, w sensie, że żadne ugrupowanie polityczne z tego 
interesu nie zrobi, to i politycy też nie są tym zainteresowani. 
(…) Nie ma żadnych przeszkód jakiś politycznych ani jakichkol-
wiek innych z punktu, że tak powiem tutaj sytuacji wewnętrz-
nej w Polsce. Natomiast, to jest niestety tak i to nie tylko wydaje 
mi się w kontekście właśnie tych praw wyborczych potencjalnych, 
że standardy wielu krajów UE, jeśli chodzi o pobyt przede wszyst-
kim cudzoziemców są związane ściśle z faktem bardzo świado-
mego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez ich liczebność. 
W momencie, kiedy my tego ni mamy szereg standardów się nie 
pojawia, bo jak gdyby nie ma po temu klimatu ani z jednej ani 
z drugiej strony. (W.5.8)
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Formy uczestnictwa, z których korzystają nie-obywatele
W Polsce nie ma struktur umożliwiających imigrantom wpływanie 

na polityczne decyzje na lokalnym czy państwowym poziomie. Intere-
sującym precedensem jest stworzenie w 2008 r. Forum Cudzoziemców 
przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Jest to próba zapewnie-
nia imigrantom pewnej publicznej możliwości wyrażania uwag przed 
urzędnikami władz centralnych. Forum gromadzi jednak głównie Pola-
ków pracujących z imigrantami w organizacjach pozarządowych oraz 
innych instytucjach. 

Nie ma również w Polsce imigranckich partii politycznych a kwestia 
przyznania lokalnych praw wyborczych obywatelom spoza UE nie jest 
w centrum zainteresowania żadnej czołowej partii. Cudzoziemcy nie 
są postrzegani jako potencjalne zaplecze przez żadną z partii. Do tej 
pory najbardziej widoczne i najlepiej funkcjonujące stowarzyszenia imi-
granckie założone są przez Wietnamczyków5, jednakże ich aktywność 
skupia się głównie wokół samopomocy oraz utrzymania tożsamości 
etnicznej i kulturalnej. W ich przypadku wyobcowanie w kraju przyj-
mującym skłania do częstszych kontaktów z przedstawicielami włas-
nej grupy etnicznej (Halik, Nowicka 2002, Halik 2006). Ostatnio (lata 
2008/2009) obserwuje się także uaktywnienie niewielkich organizacji 
nakierowanych na zmiany demokratyczne w Wietnamie. Wciąż jednak 
nie mają one znaczącego poparcia wśród społeczności Wietnamskiej 
w Polsce i nie są zorientowane na zaangażowanie w życie polityczne 
w Polsce, a na Wietnam (Stefańska 2008).

Społeczno-kulturalne organizacje o etnicznym charakterze tworzą 
również imigranci afrykańskiego i bliskowschodniego pochodzenia, 
jednakże skala i intensywność ich działalności nie jest porównywalna 
z wietnamskimi organizacjami. 

Analiza trzech polskich ustaw o obywatelstwie (1920, 1951, 1962) 
i ewolucji pojęcia obywatelstwa wskazuje na przejście od koncepcji 
obywatelstwa państwa do obywatelstwa etnicznego. W aktach tych od-
zwierciedlona została historyczna zmiana, która dokonała się w pol-
skim społeczeństwie w dwudziestym wieku – przejście od społeczeń-
stwa wielonarodowego do jednonarodowego, co jest następstwem dru-
giej wojny światowej i jej konsekwencji. (Łodziński 1998) Mniejszości 
stały się odstępstwem od monokulturowej rzeczywistości. Dziś Polska 

5  Najstarszą z organizacji jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków, działające 
od lat osiemdziesiątych zeszłego wieku. Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce „Solidar-
ność i Przyjaźń” założone jest a kolei pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a w jego ramach 
działają kluby dla różnych grup wiekowych oraz osób o różnych zainteresowaniach. 
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jest jednym z najbardziej homogenicznych państw w Europie. Jednak-
że wraz z upadkiem komunizmu kwestia „nowych” obywateli Polski 
staje się coraz istotniejsza.

Wyniki badań socjologicznych przeprowadzanych w latach 90. ubie-
głego wieku wskazują, że polskie obywatelstwo jest ważnym choć nie 
najważniejszym kryterium przynależności do społeczeństwa jest pod-
stawowym warunkiem (zaraz po samoidentyfi kacji) uznania za Pola-
ka. Na tej podstawie można stwierdzić, że obywatelstwo jest społecznie 
uznanym warunkiem tożsamości narodowej i sposobem rozróżnienia 
członków swojej grupy od „obcych”. (Łodziński 1998). Badania z 2008 r. 
prowadzą do tej samej konkluzji. (Transatlantic Trends… 2008) 

Chociaż warunki prowadzące do istotnego zaangażowania imigran-
tów z krajów trzecich w sferze działalności politycznej i obywatelskiej 
w Polsce jeszcze nie zaistniały, niemniej wyróżnić można trzy główne 
modele funkcjonowania imigrantów w sferze politycznej. Pierwszy opie-
ra się na współpracy z historycznie uznanymi mniejszościami. Jest on 
wciąż dominujący. Jest to raczej pasywna strategia imigrantów, którzy 
mają bazę etniczną (uznane mniejszości), którzy nie tworzą struktur 
umożliwiających na wpływanie na polityczne decyzje. Charakterystycz-
ne dla Polski jest to, że obywatele trzech sąsiadujących na wschodzie 
krajów tj. Ukrainy, Białorusi i Rosji stanowią trwale dominującą kate-
gorię imigrantów6. Mają oni zatem w Polsce swoich rodaków – polskich 
obywateli, których przodkowie żyli na terytorium Polski od wieków7. 

6 Najliczniejszej grupie narodowościowej imigrantów – Ukraińcom – poza inicjatywą „Nasz Wy-
bór Ukraina” powstałą w związku z Pomarańczową Rewolucją na Ukrainie i zachęcaniem 
imigrantów do wzięcia udziału w wyborach na Ukrainie, nie udało się stworzyć żadnej prężnie 
działającej organizacji. Nawet ta inicjatywa z czasem traciła na intensywności działalności, 
gdy studenci/doktoranci zaczęli się bardziej angażować zawodowo i dopiero w 2009 r. została 
zarejestrowana jako fundacja „Nasz Wybór”. Tak więc Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski, 
jeśli chcą utrzymywać kontakty z jakimiś ukraińskimi instytucjami/organizacjami czy w nich 
działać dołączają się raczej do już istniejących instytucji mniejszościowych. 

  Wśród Białorusinów większość imigrantów jest pasywna w sferze politycznej, wyjątkiem są 
działacze opozycyjni, którzy w związku ze swoja działalnością zmuszeni byli do opuszczenia 
Białorusi. Jednakże ci ostatni podobnie do Ukraińców zaangażowanych podczas „Pomarań-
czowej Rewolucji” skoncentrowani są na swojej ojczyźnie, a nie na Polsce. Stosunki nowoprzy-
byłych ze starą mniejszością nie są tak bliskie, jak w przypadku Ukraińców. Część obywateli 
Białorusi uczestniczy w imprezach organizowanych przez mniejszość, zwykle jednak nie włą-
czają się w ich organizację. Wśród organizacji założonych przez imigrantów wymienić należy 
Białoruską Pamięć Narodową założoną przez studentów programu Kalinowskiego, która zaj-
muje się poszukiwaniem miejsc w Polsce i w całej Europie związanych z Białorusinami i usza-
nowaniem ich pamięci. Organizacją różnych imprez kulturalnych zajmuje się natomiast Ini-
cjatywa Białoruska. Działalność Rosjan imigrantów także ma charakter społeczno-kulturalny 
i koncentruje się wokół promowania kultury rosyjskiej i ukazywania, że my (Rosjanie – przyp. 
K.G.) jesteśmy cząstką waszej (polskiej – przyp. K.G.) kultury, waszego życia. (W.5.3.).

7 Mniejszości narodowe i etniczne uznane w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz języku regionalnym (2005r.) to:
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Imigranci z Armenii dostarczają przykładów bardziej aktywnego po-
dejścia. Aby poprawić swoją sytuację spróbowali wejść na polityczna 
ścieżkę, chociaż nie posiadają praw politycznych. W tej kwestii współ-
działali z przedstawicielem historycznej diaspory8, angażując się w pro-
ces zbierania podpisów, aby zarejestrować go jako kandydata w wybo-
rach do Senatu. 

Drugi z modeli odnosi się do imigrantów muzułmanów, którzy nie 
są mniejszością etniczną czy narodową, a religijną. W tym przypadku 
obserwujemy proces tworzenia politycznej reprezentacji przypomina-
jący ten obserwowany w krajach Europy Zachodniej. Jeszcze na po-
czątku 21. wieku muzułmanie opisywani byli jako grupa niewielka 
liczebnie i niedynamiczna (Iglicka 2005). Dziś jednak Liga Muzułmań-
ska (wpisana do Rejestru Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych 
w 2004 r.) korzysta ze wsparcia konwertytów (wydają się zastępować 
mniejszość muzułmańską od wieków osiadłą w Polsce) i stara się uzy-
skać pozycję reprezentanta wszystkich muzułmanów przed władza-
mi polskimi. Tak więc Liga i Muzułmański Związek Religijny (usta-
wą z 1936r., uznany jako reprezentanta muzułmanów w relacjach 
z państwem) współpracujące ze sobą przy różnych okazjach (np. przy 
publikowaniu książek) w kategoriach reprezentowania muzułmanów 
w Polsce są konkurentami. Przykład Ligi wskazuje, że samo obywa-
telstwo nie wystarcza części imigrantów-wyznawców Islamu, aby byli 
zadowoleni ze swojej pozycji. 

Trzeci z modeli, który jest bierną postawą, odnosi się do funkcjono-
wania Wietnamczyków w Polsce. Jest to więc strategia pasywna, jak 
w przypadku imigrantów z b. ZSRR, ale bez bazy etnicznej w postaci 
uznanych mniejszości.

Wietnamczycy, nie chcą się zaangażować się za bardzo. (…) 
Myślę, że dosyć charakterystyczne dla ludzi z krajów dykta-
torskich jest to, że zaangażowanie społeczne jest bardzo małe, 
to ogólne. I na przykład takie jak czy na przykład, aby zarabiać 
jak najwięcej pieniędzy, a (polityką) nie są jakby zainteresowani. 
Czyli zajęcie czym innym. Jednym słowem, nie polityką, a czym 

 –  mniejszości narodowe: Ormianie, Białorusini, Czesi, Niemcy, Żydzi, Litwini, Rosjanie, Sło-
wacy, Ukraińcy.

 –  mniejszości etniczne: Karaimowie, Łemkowie, Romowie, Tatarzy
8 Lista ormiańskich organizacji jest długa w swoich szeregach skupiają przedstawicieli mniejszości 

i imigrantów rozsianych po całej Polsce: Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie, Funda-
cja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie ,Związek Ormian w Polsce im. Księdza Ar-
cybiskupa Józefa Teodorowicza w Gliwicach, Fundacja Ormiańska KZKO w Warszawie, Centrum 
Kultury Ormiańskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Polska-Armenia w Warszawie, Stowarzyszenie 
Ormian w Polsce z siedzibą w Elblągu, Kongres Ormian w Polsce.
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innym: zarabianiem pieniędzy, mieć coraz nowszy samochód 
i dom – tak jak tutaj w Polsce; i zapewnić dzieciom wykształ-
cenie. To jest priorytet. (W.5.10.) Bo polityka to bardzo, można 
powiedzieć, bardzo straszne słowo u nas. Więc tu ma spokojne 
życie. A jeśli już społecznie zaangażowany, to już jest, że tak po-
wiem, postępowy, że już do demokracji (dąży). Więc jeśli już ak-
tywnie działa, to jest w jakiś sposób wyróżniony, i to wyróżniony 
w negatywnym znaczeniu, że na przykład jak jest niedobrze po-
strzegany wcześniej ten ustrój. (W. 5.1.)

W rezultacie chociaż do tej pory najbardziej widoczne i najlepiej 
funkcjonujące stowarzyszenia imigranckie w Polsce założone są przez 
Wietnamczyków, to ich aktywność skupia się głównie wokół samopo-
mocy oraz utrzymania tożsamości etnicznej i kulturalnej.

 
Podsumowanie

Odnosząc się do kwestii praw wyborczych dla nie-obywateli, może-
my stwierdzić, że na ich wprowadzenie w Polsce jest jeszcze za wcześ-
nie, dlatego, że imigranci nie podnoszą takich potrzeb, a politycy nie 
upatrują w niewielkiej wciąż liczbie imigrantów potencjalnego zaple-
cza wyborczego. Aby zaradzić pierwszemu z uwarunkowań już teraz 
warto byłoby wspierać powstanie intelektualnej bazy i struktury dla 
imigrantów składającej się na przykład z zagranicznych studentów pol-
skich uczelni. Aby ożywić zainteresowanie imigrantów sferą publiczną 
potrzebne są działania edukacyjne. Działania te potrzebne są również 
dlatego, że cudzoziemcy w Polsce żyją wśród społeczeństwa, które samo 
wymaga nieustającej edukacji obywatelskiej. 

W Polsce nie zaistniały jeszcze warunki dla istotnego włączenia imi-
grantów w sferę obywatelską i polityczną. Imigrantów skoncentrowani 
są głównie na pracy i procedurach regulujących pobyt, a ci, którzy 
podejmują pracę w szarej strefi e starają się być jak najmniej widoczni. 
Osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa nie maja praw wybor-
czych (ani czynnych ani biernych). W Polsce nie ma struktur umożli-
wiających imigrantom wywieranie wpływu na polityczne decyzje na lo-
kalnym poziomie czy poziomie państwa. Imigranci nie podnoszą kwe-
stii przyznania im praw wyborczych w lokalnych wyborach. Ze względu 
na niską liczebność i brak praw politycznych żadna z głównych partii 
politycznych nie postrzega cudzoziemców jako potencjalnego zaplecza 
wyborczego.

Chociaż imigranci zainteresowani braniem aktywnego udziału w ży-
ciu politycznym są wyjątkami, można przyjąć, że sytuacja się zmieni, 
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kiedy warunki ekonomiczne ulegną poprawie a liczba imigrantów się 
zwiększy. Możliwe, że kiedy na scenie pojawi się drugie pokolenie i pro-
cedury legalizujące pobyt nie będą tak istotną częścią życia imigrantów 
zainteresują się oni czynnym udziałem w życiu politycznym i uzyskiwa-
niem korzyści z demokratycznych procedur.
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Summary

CHALLENGES OF IMMIGRATION TO POLAND

Aspects of Presence of Non-EU States Citizens 
Related to Education, Labour Market 

and Political Activity

Poland is characterized by a relatively low number of immigrants, 
and has one of the lowest percentage shares of immigrants in the whole 
population. This chapter is based on the results of a study conducted 
under the EMILIE project (for details, see www.csm.org.pl).  The project 
was focused on the cultural diversity connected with contemporary mi-
grations. The challenges related to it were analyzed in three important 
areas: education, labour market, and voting rights together with civic 
involvement. However, in Poland the cultural and ethnic diversity still 
concerns “old” national and ethnic minorities rather than immigrants 
who have arrived in Poland in not too high numbers after 1990.

So, for example, in the educational dimension, presence of a foreign 
child at school does not mean, on its own, multi- or inter-cultural edu-
cation. It seems that presence of foreign pupils at school is still consi-
dered a challenge of the future. 

The low awareness of the phenomenon of discrimination in the labo-
ur market which characterizes the Poles is also shared by immigrants 
staying in Poland, especially citizens of third countries. However, we 
can expect that the problem of discrimination will become an impor-
tant issue for the second generation of immigrants. Yet this is again a 
challenge of the future. 

In Poland the right conditions for substantial inclusion of immi-
grants into the civic and political sphere have not emerged yet. The 
immigrants are mainly focused on work and on procedures regulating 
their stay, and those who take up work in the grey zone try to be visible 
as little as possible. Individuals who do not possess Polish citizenship 
have no voting rights (neither the right to elect nor the right to be elec-
ted). In Poland there are no structures allowing immigrants to infl uen-
ce political decisions on either local or state level.



Aleksandra Grzymała-Kazłowska

Od osiedlenia do zadomowienia? 
Proces integracji imigrantów z Ukrainy 

i z Wietnamu w Polsce1

Wstęp

Choć dotychczasowe dane wskazują na wciąż niewielką skalę reje-
strowanego, długoterminowego napływu imigrantów do Polski2, mamy 
do czynienia ze względnie trwałym zjawiskiem, tylko że w swojej począt-
kowej fazie. Wraz z zamieszkiwaniem w Polsce imigrantów pojawiają się 
pytania i problemy związane z następstwami zachodzących zmian – 
wyzwania odnoszące się do procesów przystosowywania się migrantów, 
reakcji społeczeństwa przyjmującego i towarzyszących temu przemian 
prawno-instytucjonalnych państwa. Centralną kwestią zdaje się tutaj 
zagadnienie integracji imigrantów – wymiarów, mechanizmów i uwa-
runkowań tego procesu.  

Problem ten omówiony będzie na przykładzie wyzwań i szans zwią-
zanych z procesami integracji w Polsce dwóch odmiennych grup imi-
granckich – migrantów z Ukrainy i z Wietnamu.3 Obywatele Ukrainy 
stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców w Polsce4. Należą oni 
do najczęściej zamieszkującego Polskę typu cudzoziemców – migrantów 
z państw europejskich, a więc z krajów bliskich kulturowo i geogra-
fi cznie polskiemu społeczeństwu. Z kolei Wietnamczycy reprezentują 

1 Prezentowane dane zostały zgromadzone w ramach projektu badawczego „Od zbiorowości do 
społeczności: rola migracji osiedleńczej w tworzeniu się społeczności imigranckich  i społe-
czeństwa wielokulturowego” (projekt nr 2 H02E 021 25) fi nansowanego przez Komitet Badań 
Naukowych (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Więcej o badaniu znaleźć 
można w opracowaniu A. Fihel, A. Górny, A. Grzymała-Kazłowska, E. Kępińska, A. Piekut 
(2007).

2 Według rejestru Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców (URiC) – obecnie Urzędu ds. Cudzo-
ziemców – w 2004 roku w naszym kraju ofi cjalnie zamieszkiwało niespełna 85 tys. cudzo-
ziemców2, co stanowiło tylko ok. 0,2% ludności Polski (liczba ta obejmuje osoby przebywające 
na podstawie następujących zezwoleń: zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, zezwolenia na pobyt dla obywateli UE oraz statusu uchodźcy). Narodo-
wy Spis Powszechny z 2002 wykazał nawet jeszcze mniejszą liczbę imigrantów – nieco ponad 
40 tys. cudzoziemców mieszkających na stałe i ok. 24 tys. obcokrajowców przebywających 
czasowo w Polsce), co wydaje się liczbą zaniżoną w stosunku do innych danych.

3 Jeżeli nie wskazano inaczej, w tekście cudzoziemców z Ukrainy i z Wietnamu  określa się 
też wymiennie odpowiednio  „Ukraińcy” lub „Wietnamczycy”, choć terminów tych używa się 
w znaczeniu obywatelstwa, a nie narodowości migrantów.

4 Wśród cudzoziemców w rejestrze URiC stanowili 19,4%.
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najliczniejszą nad Wisłą grupę imigrantów spoza Europy5 – piątą pod 
względem liczebności nację wśród zarejestrowanych w Polsce cudzo-
ziemców.

Wybór wspomnianych grup różniących się od siebie ze względu 
na dystans kulturowy w stosunku do polskiego społeczeństwa, typ ak-
tywności ekonomicznej oraz cechy społeczno-demografi czne i kulturo-
we daje możliwość analizy porównawczej. Wietnamczycy, którzy – nie 
licząc studentów przyjeżdżających na studia w latach PRL-u – właści-
wie pojawili się w Polsce dopiero pod koniec lat 1980, stanowią grupę 
kulturowo odległą i nową dla Polaków. Z kolei Ukraińcy są Polakom 
lepiej znani oraz bliżsi z racji kulturowego podobieństwa, wspólnej hi-
storii i bliskości geografi cznej. Reprezentują sąsiedni naród, z którym 
ze względu na geopolityczne położenie i historyczne doświadczenia, 
kontakty Polaków nie ograniczały się tylko do ostatnich lat i kontekstu 
imigracyjnego. Polskę zamieszkuje mniejszość ukraińska, na Ukrainie 
żyje mniejszość polska, a między oboma społeczeństwem istnieją liczne 
powiązania. Jednak związek między oboma narodami jest naznaczony 
wieloma historycznymi konfl iktami i problemami rzutującymi do dnia 
dzisiejszego na wzajemne postrzeganie i postawy, a także na procesy 
adaptacji Ukraińców w Polsce (Konieczna 2002, Grzymała-Kazłowska 
2005).

Merytoryczne, metodologiczne i praktyczne przesłanki zdecydowa-
ły, że badaniem zostali objęci imigranci osiadli ze wspomnianych kra-
jów, czyli cudzoziemcy z Ukrainy i Wietnamu posiadający zezwolenie 
na osiedlenie się w Polsce, którzy zamieszkiwali województwo mazowie-
ckie. Mimo swojej specyfi ki na tle innych kategorii migrantów, zbioro-
wość osiedlonych w Polsce obcokrajowców jest szczególnie istotna, gdy 
bada się mechanizmy i procesy integracji. Wybór województwa stołecz-
nego uzasadniony był z kolei faktem, że region ten skupia około 1/3 
wszystkich cudzoziemców zarejestrowanych w Polsce. We wspomnia-
nym wcześniej rejestrze urzędowym populacja wszystkich obcokrajow-
ców osiedlonych w Polsce liczyła w 2004 roku niecałe 16 tys. osób, 
wśród których najwięcej było obywateli Ukrainy (4586), Rosji (2457) 
oraz Wietnamu (1874). I w tym  przypadku w Warszawie i w sąsia-
dujących z nią powiatach skupiała się znaczna część obcokrajowców 
mieszkających na stałe w Polsce (ponad 5 tys. osób). 

Celem niniejszego tekstu było porównanie przebiegu akulturacji 
oraz problemów integracyjnych wśród Wietnamczyków i Ukraińców za-

5 Analogiczny odsetek w rejestrze obywateli Wietnamu to 5,3.
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mieszkałych w Polsce. Badanie służyło weryfi kacji hipotezy o odmien-
ności strategii adaptacyjnych obu grup imigranckich zarówno w wy-
miarze kulturowym, jak i społecznym. Jeżeli chodzi o Wietnamczyków 
zakładano, że duży dystans kulturowy i geografi czny między Polską 
a Wietnamem oraz kulturowe charakterystyki tej grupy (m.in. moc-
na tożsamość narodowa oraz silne więzi międzygrupowe i skłonność 
do wewnątrzgrupowej kooperacji) prowadzą do formowania się roz-
winiętej społeczności etnicznej, czemu towarzyszy częściowa separa-
cja od polskiego społeczeństwa. Jednakże przynajmniej wśród części 
Wietnamczyków (np. małżonków Polaków, liderów wietnamskich czy 
drugiego pokolenia imigrantów), można również zauważyć strategię in-
tegracji z polskim społeczeństwem (Halik, Nowicka 2002). 

W przypadku Ukraińców, zbadane zostało, czy niewielki dystans 
kulturowy między polskim i ukraińskim społeczeństwem oraz wielość 
i bliskość relacji ukraińskich imigrantów z Polakami (w tym zawie-
ranie małżeństw mieszanych) prowadzą do bezproblemowej integra-
cji migrantów. Sprawdzono także, czy migranci z Ukrainy przynależą 
do transnarodowych sieci społecznych obejmujących równocześnie 
Ukraińców, Polaków i migrantów z innych krajów byłego ZSRR, a bli-
skość Polski i Ukrainy wywołuje transmigrację, czyli rozwijanie i utrzy-
mywanie wielorakich relacji społecznych przecinających granice geo-
grafi czne, kulturowe i polityczne (Glick-Schiller 2003) oraz prowadzi 
do funkcjonowania imigrantów w ponadnarodowych przestrzeniach 
społecznych (Faist 2000). 

Pierwszą część artykułu stanowi wstęp teoretyczny przedstawiają-
cy najważniejsze pojęcia oraz uwagi metodologiczne dotyczące badania 
i porównań między omawianymi grupami. W części empirycznej przed-
stawione są wyniki analiz uporządkowane według następującej kolej-
ności. Najpierw zaprezentowane są cechy społeczno-demografi czne, 
modele migracji i typy aktywności ekonomicznej charakteryzujące obie 
grupy imigranckie. Później przedstawiony jest kulturowy wymiar adap-
tacji. W jego ramach omówione zostaną wartości akulturacyjne migran-
tów, ze szczególnym uwzględnieniem ich stosunku do Polski i polskiego 
obywatelstwa oraz kwestia ich tożsamości etnicznej. W tej części uwaga 
poświęcona będzie także znajomości języka polskiego. W dalszych par-
tiach tekstu ukazany będzie społeczny wymiar adaptacji odnoszący się 
do relacji imigrantów z Polakami i z innymi cudzoziemcami, kontaktów 
migrantów z polskimi instytucjami i ich uczestnictwa w zinstytucjona-
lizowanych formach aktywności etnicznej. Konkluzje poprzedzi anali-
za takich kwestii jak: poziom zaufania, percepcja stosunku polskiego 
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państwa i Polaków do cudzoziemców oraz negatywne doświadczenia 
akulturacyjne imigrantów. 

1. Ramy teoretyczne badania 
i uwagi metodologiczne 

1.1. Ramy teoretyczne badania
Terminy „akulturacja”, „adaptacja” i „integracja” stanowią kluczowe 

pojęcia z dziedziny studiów migracyjnych. Jednak w związku z wielo-
ścią defi nicji tych pojęć, istnieje potrzeba doprecyzowania rozumienia 
tych terminów w niniejszej pracy.  

Nawiązując do klasycznej defi nicji Redfi elda, Lintona i Herskovit-
sa (1936), według której „akulturacja obejmuje zjawiska występujące, 
gdy grupy pochodzące z różnych kultur wchodzą w ciągły, bezpośredni 
kontakt powodujący zmiany w pierwotnych wzorach kulturowych jed-
nej lub obu grup”, można powiedzieć, że pojęcie to oznacza proces pod-
legania przez jednostki lub grupy wpływom odmiennej kultury i zmiany 
zachodzące pod wpływem tego kontaktu. 

Pojęcie adaptacji użyte jest w niniejszym tekście na określenie przy-
stosowania jednostek i grup do sytuacji kontaktów z inną kulturą. Ter-
min adaptacja jest stosowany w znaczeniu zarówno procesu, jak i rezul-
tatu całościowego lub fragmentarycznego przystosowania się jednostek 
lub grup do życia w innej kulturze i kontaktów z jej reprezentantami, 
czyli innymi słowy na określenie przebiegu lub wyniku przystosowania 
do sytuacji akulturacji. 

John Berry (1980, 1988, 1997), znany badacz procesów akulturacji 
i problemów adaptacji migrantów zaproponował klasyczny już model 
strategii akulturacyjnych, w którym proponuje dwuwymiarową analizę 
zjawiska (rysunek 1). Autor wychodzi od wyróżnienia następujących 
dwóch wymiarów postawy akulturacyjnej: 1) stosunku migranta do za-
chowania własnej tożsamości kulturowej (Czy dla migranta jest ważne 
zachowanie własnej tożsamości kulturowej?) oraz 2) postawy migranta 
wobec utrzymywania relacji z członkami grupy dominującej (Czy dla 
migranta stanowi wartość utrzymywanie kontaktów z członkami grupy 
dominującej?). Na tej podstawie formułuje cztery typy strategii akul-
turacyjnych: 1) integracja (gdy imigranci zarówno zachowują własną 
tożsamość etniczną, jak i rozwijają relacje z członkami społeczeństwa 
przyjmującego), 2) asymilacja (gdy migranci odrzucają swoją poprzed-
nią tożsamość kulturową i wchodzą w bliskie relacje z członkami społe-
czeństwa dominującego), 3) separacja (kiedy przy zachowaniu własnej 
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tożsamości kulturowej migranci odrzucają kontakty z grupą dominu-
jącą) oraz 4) wyklucznie/marginalizacja (gdy migranci zarówno odrzu-
cają poprzednią tożsamość kulturową, jak i powstrzymują się  od kon-
taktów z grupą dominującą).

Berry (1980, 1988, 1997) wskazuje też na czynniki, które wpły-
wają na przebieg adaptacji i wybór strategii akulturacyjnej. Można 
je pogrupować w kilka kategorii: 1) związane z krajem pochodzenia 
(np. dystans kulturowy i geografi czny kraju pochodzenia w stosunku 
do kraju przyjmującego), 2) odnoszące się do kraju przyjmującego 
(np. historia imigracji czy polityka wobec imigrantów), 3) dotyczące 
grupy własnej migrantów w kraju przyjmującym (np. charakterystyka 
społeczności imigranckiej), 4) czynniki odnoszące się do indywidual-
nych migrantów (w tym czynniki obecne już przed migracją, takie jak 
np. społeczno-demografi czne charakterystyki migranta oraz czynniki 
występujące w czasie akulturacji, obejmujące m.in. długość migracji, 
doświadczenia migracyjne, itd.). Choć typologia strategii akulturacyj-
nych Berry’ego spotkała się z krytyką ze względu na swój duży sto-
pień ogólności i upraszczający charakter (por. np. Horenczyk 1997, 
Kagitcibasi 1997, Pick 1997, Triandis 1997) nadal stanowi punkt 
wyjścia do dalszych badań. 

W omawianych badaniach pojęcie integracji6 używane jest na okre-
ślenie stanu, gdy odmienne jednostki lub grupy, przy zachowaniu 
swojej odrębności kulturowej, wchodzą w relatywnie trwałe związki 
ze społeczeństwem przyjmującym i uczestniczą w różnych obsza-
rach jego życia7. Warto zwrócić uwagę, że w proponowanej defi ni-
cji integracji przyjmuje się, jak w teorii Berry’ego, w większym lub 
mniejszym stopniu, zachowywanie przez imigrantów włączających się 
w społeczeństwo przyjmujące swojej tożsamości kulturowej (a tak-
że strukturalnej odrębności). Zgodnie z tym, o integracji może być 
mowa tylko wtedy, gdy nie zanika odmienność kulturowa jednostek 
lub grup, gdyż w przeciwnym razie mamy do czynienia z procesem 
asymilacji (gdy migranci odrzucają swoją poprzednią tożsamość kul-
turową i przestają się wyróżniać ze społeczeństwa przyjmującego). 
Do analizy procesów integracji zastosowano wielowymiarowy model, 
w którym uwzględnione zostały następujące sfery integracji: prawna, 

6 Z powodu braku miejsca pominięto tu dyskusję pojęciową dotycząca tego terminu. Więcej 
znaleźć można w pracy Grzymały-Kazłowskiej (2008a).

7 Należy również dodać, że włączanie się w życie w nowym kraju zakłada nie tylko kontakty 
imigrantów ze społeczeństwem i instytucjami nowego państwa, ale i poszanowanie przez mi-
grantów podstawowych norm, wartości i instytucji społeczeństwa przyjmującego, a także to, 
że w procesie integracji uczestniczą nie tylko imigranci, ale i państwo przyjmujące.
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ekonomiczna, kulturowo-identyfi kacyjna, przestrzenna oraz społecz-
na (odnosząca się do trzech typów kontaktów społecznych: kontaktów 
wewnątrzgrupowych, międzygrupowych i z formalnymi instytucjami 
[Ager i Strang 2003]).

1.2. Uwagi metodologiczne
Prezentowane w niniejszym tekście porównawcze badanie przebie-

gu akulturacji i strategii adaptacyjnych wśród migrantów z Ukrainy 
i z Wietnamu miało charakter badania reprezentatywnego dla populacji 
cudzoziemców w woj. mazowieckim posiadających zezwolenie na osied-
lenie się w Polsce i zarejestrowanych w bazie Urzędu ds. Repatriacji 
i Cudzoziemców (wg stanu bazy z września 2004 roku)4. Na losowej 
próbie przedstawicieli obu zbiorowości w okresie luty-październik 2005 
roku przeprowadzono badanie kwestionariuszowe, w wyniku którego 
otrzymano dwa porównywalne zbiory danych – ukraiński i wietnamski 
– liczące odpowiednio 162 i 169 przypadków. 

W trakcie badania ankieterzy odwiedzili łącznie adresy 973 osób 
spośród wszystkich 1 469 dorosłych8 cudzoziemców. Próby Ukraińców 
i Wietnamczyków losowano niezależne, z warstwowaniem według płci.  
Stopień realizacji obu prób był odmienny – znacząco wyższy ukraińskiej 
(45%) niż wietnamskiej (29%), przy czym przyczyny braku realizacji an-
kiety były podobne w obu zbiorowościach9. O ile stopień realizacji ba-
dania wśród Ukraińców był w Warszawie znacznie niższy niż w całym 
województwie mazowieckim – tylko 36,2%, w wypadku badania wiet-
namskiego w Warszawie poziom realizacji był wyższy niż w całym wo-
jewództwie mazowieckim i wyniósł 32,5%. Warto jednak wspomnieć, 
że Wietnamczycy koncentrują się w Warszawie w znacznie wyższym 
stopniu niż Ukraińcy. Wśród tych ostatnich aż około połowa całej popu-
lacji była zameldowana poza stolicą, co znalazło odzwierciedlenie w wy-
losowanej próbie (Grzymała-Kazłowska, Piekut 2007).   

W związku z zakładanym porównawczym charakterem badań różni-
ce – a zwłaszcza odmienność kulturowa Ukraińców i Wietnamczyków 
oraz odmienny dystans kulturowy obu grup wobec polskiego społe-
czeństwa – były głównym kryterium doboru zbiorowości imigranckich. 

8 To jest urodzonych nie później niż w 1987 roku
9 Głównymi powodami niezrealizowania ankiety były nieaktualność adresu zamieszkania 

(w wypadku 43% obywateli Ukrainy i 38% obywateli Wietnamu, z którymi nie udało się prze-
prowadzić wywiadu), odmowa (w ok. ¼ przypadków  w obu grupach) lub niezastanie wyloso-
wanej osoby, a najczęściej również nikogo z członków jego gospodarstwa domowego, podczas 
żadnej z trzech wizyt ankietera – (dla obydwu grup 14-15%). 
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Odmienność ta, będąca podstawowym czynnikiem w analizie różnic 
między grupami, wiązała się z istotnymi komplikacjami natury metodo-
logicznej. Najważniejsze z nich to niesymetryczność kulturowych relacji 
między badaczami a badanymi grupami i kwestia zapewnienia kultu-
rowej adekwatności badania – przy jego porównawczym charakterze 
– szczególnie w sytuacji studiów nad grupą tak odległą kulturowo jak 
Wietnamczycy. Zagadnienie to było wyjątkowo istotne w przypadku ba-
dań postaw i wartości (a więc akulturacji migrantów)10. 

Różny stopień dystansu kulturowego wobec badanych grup i ich 
specyfi ka wpłynęła też na odmienny przebieg badania w obu popula-
cjach. Szczególnie ważna wydaje się spowodowana barierą kulturowo-
językową selektywność wietnamskich respondentów. Można podejrze-
wać, że w badaniu w mniejszym stopniu uczestniczyły osoby posiada-
jące słabsze kompetencje w zakresie znajomości polskiej kultury i języ-
ka, ogólnie osoby mniej zadomowione w Polsce  – a więc i zintegrowane 
z polskim społeczeństwem. 

Kolejna trudność metodologiczna związana z realizacją badania 
to kwestia braku poczucia bezpieczeństwa respondentów wynikają-
ca z sytuacji bycia „gościem” w obcym kraju, która występuje nawet 
w przypadku imigrantów osiadłych, szczególnie tych z Wietnamu. 
Do tego, zwłaszcza w wypadku Wietnamczyków, dochodził specyfi czny 
kontekst społeczno-polityczny związany z krajem pochodzenia migran-
tów. Stanowiło to okoliczność rzutującą na postawy akulturacyjne ba-
danych i ich stosunek do badania. Wpływ na przebieg i wyniki badania 
mogły mieć też specyfi czne cechy kulturowe Wietnamczyków, takie jak, 
np. silna norma grzeczności i kontekstualności komunikacji (Stephan, 
Stephan 2003) oraz poczucie odpowiedzialności członków tej zbiorowo-
ści za wizerunek całej grupy.

10 Przeprowadzenie porównawczych badań sondażowych, szczególnie dotyczących procesów ad-
aptacji i akulturacji, wymagało wypracowania na tyle uniwersalnego podejścia badawczego, 
by umożliwić porównania, a zarazem by można było uchwycić specyfi kę obydwu grup. Równie 
ważne była kwestia porozumienia się z respondentami tak odmiennymi kulturowo jak imi-
granci wietnamscy i zrozumienia ich doświadczeń. W tym celu wyjściowe narzędzie zostało 
zaadaptowane kulturowo. Oprócz wspólnego rdzenia, wietnamskie i ukraińskie ankiety różni-
ły się długością, niektórymi pytaniami i strukturą (np. kolejnością poruszanych zagadnień). 
Również sposób przeprowadzania badań kwestionariuszowych był odmienny w obu gru-
pach. Wśród Ukraińców używano jedynie narzędzia w języku polskim, a badani odpowiadali 
na pytania czytane przez ankieterów. Podczas gdy wśród Wietnamczyków respondenci mogli 
wybierać spośród polskiej i wietnamskiej wersji językowej i wypełniali ankietę samodzielnie 
w obecności ankietera i ewentualnie z jego pomocą. Należy tutaj dodać, że omawiane badania 
ilościowe były poprzedzone wcześniejszymi badaniami eksploracyjnymi, a potem zostały także 
uzupełnione częścią jakościową.
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2. Charakterystyka społeczno-demografi czna, 
model migracji i typ aktywności ekonomicznej 

Odmienność ukraińskiej i wietnamskiej grupy migranckiej, z jednej 
strony, i specyfi kę imigrantów osiadłych, z drugiej strony, widać też, 
gdy analizuje się niektóre charakterystyki społeczno-demografi czne 
i modele migracji cechujące badanych obcokrajowców. 

Przeprowadzone badania pokazały większą zasiedziałość w Polsce 
wietnamskich migrantów niż cudzoziemców z Ukrainy (mierzoną liczbą 
lat zamieszkiwania nad Wisłą). Prawie 80% z tych pierwszych zamiesz-
kało w Polsce do połowy lat 1990., podczas gdy niemal 70% Ukraiń-
ców osiedliło się w Polsce w późniejszym okresie. Większość Ukraińców 
przed zamieszkaniem w Polsce podejmowała jednak krótkoterminowe 
migracje do naszego kraju, w przeciwieństwie do Wietnamczyków, dla 
większości których pierwszy przyjazd był jednocześnie momentem za-
mieszkania w Polsce. Natomiast w przypadku migrantów z Ukrainy za-
mieszkanie w Polsce częściej niż w przypadku Wietnamczyków związa-
ne było z małżeństwem (Kępińska 2007).

Migranci osiadli z Ukrainy i z Wietnamu znacząco różnili się pod 
względem rozkładu według płci. Wśród tych pierwszych kobiety to aż 
76%, podczas gdy wśród Wietnamczyków dominowali mężczyźni, któ-
rzy stanowili 59% ogółu11. Wśród migrantów osiedleńczych przeważali 
małżonkowie w obu grupach stanowiąc około 83% wszystkich respon-
dentów. Grupy te różniły się jednak tym, że wśród Wietnamczyków było 
istotnie więcej osób wolnych, a wśród Ukraińców takich migrantów, 
których małżeństwo zakończyło się rozwodem lub śmiercią współmał-
żonka. 

Bardzo istotną różnicą z punktu widzenia przebiegu akulturacji 
i problemów adaptacyjnych było to, że małżonkami Ukraińców byli 
głównie Polacy (81%), natomiast Wietnamczyków – odwrotnie – inni 
wietnamscy migranci (83%). Co więcej, wśród dominujących w badaniu 
Ukrainek odsetek polskich współmałżonków był jeszcze wyższy (88%) 
niż wśród mężczyzn z Ukrainy (60%). Tymczasem wśród przeważają-
cych w badaniu Wietnamczyków, polskie żony były znacznie częstsze 
(25%) niż polscy mężowie Wietnamek (6%).

Inny był także model rodziny i gospodarstwa domowego w obu gru-
pach. Małżeństwa wietnamskich respondentów miały przeciętnie nie-

11 Podobne proporcje płci widoczne były także wśród wszystkich zarejestrowanych w Polsce 
Ukraińców i Wietnamczyków: dominację kobiet wśród tych pierwszych (67%) i przewagę męż-
czyzn wśród tych drugich (67%) (URiC 2004).
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mal dwa razy więcej dzieci niż małżeństwa ukraińskich badanych – od-
powiednio średnio 1,98 i 1,1112. Jednym z czynników tłumaczących 
tę różnicę mógł być większy staż małżeństw Wietnamczyków i ich star-
szy wiek w porównaniu do Ukraińców. Mediana wieku Ukraińców wy-
niosła 37 lat, podczas gdy mediana wieku Wietnamczyków to 43 lata.

Gospodarstwa domowe migrantów z Wietnamu były również przeciętnie 
większe od gospodarstw domowych obywateli Ukrainy. Według badania 
gospodarstwa domowe wietnamskich respondentów liczyły przeciętnie 4,4 
osoby (aż 83% Wietnamczyków żyło w gospodarstwach domowych, które 
liczyły co najmniej 4 osoby), a ukraińskie 3,4. W obu grupach migranci 
tworzyli najczęściej gospodarstwa domowe jedynie ze swoimi współmał-
żonkami i dziećmi, rzadziej z rodzicami którejś strony czy rodzeństwem. 
Inni członkowie rodziny zamieszkiwali częściej w domach Wietnamczy-
ków (u 14 % mieszkali rodzice, a 11% rodzeństwo) niż Ukraińców (odpo-
wiednio 7% i 2%). Przeciętnie większa liczebność gospodarstw domowych 
Wietnamczyków była przede wszystkim wynikiem wspomnianej już więk-
szej liczby dzieci wśród Wietnamczyków w porównaniu do Ukraińców, 
a także zamieszkiwaniem w domach wietnamskich respondentów innych 
członków rodziny poza współmałżonkiem i dziećmi. 

Jeżeli chodzi o rynek pracy, wśród osiadłych imigrantów z Ukrainy 
zaskakująco rzadko okazały się występować branże tradycyjnie kojarzo-
ne z ukraińskimi robotnikami w Polsce, takie jak budownictwo i usługi 
domowe. Najwięcej w badanej grupie, ponad jedna czwarta imigrantów, 
zatrudniona była w sektorze edukacyjnym (od dozorcy i opiekunów 
przedszkolnych aż do pracowników naukowych). Wśród osiadłych imi-
grantów z Ukrainy zauważalna pozostawała również dosyć liczna grupa 
osób zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym (np. prowadze-
niem sklepu czy handlem zagranicznym) oraz pracujących w sektorze 
ochrony zdrowia. Wyraźnie widać więc, że członkowie tej zbiorowości 
mogli funkcjonować na ofi cjalnym rynku pracy i osiągać na nim nawet 
zatrudnienie w pierwszorzędnym sektorze tego rynku. Warto jednak 
zauważyć, że choć praca Ukraińców w wykwalifi kowanych zawodach 
(lekarze, nauczyciele języków obcych, naukowcy) daje im wysoką pozy-
cję zawodowo-społeczną w Polsce, to nie gwarantuje im dobrego statu-
su ekonomicznego. Na ogół dostępne dla nich zatrudnienie było w rela-
tywnie niskopłatnym sektorze budżetowym.   

Natomiast w przypadku osiadłych imigrantów z Wietnamu, sektory 
ich zatrudnienia nie różniły się tak bardzo od branż, w których pracę 

12  Mierzone średnią arytmetyczną.
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w Polsce znajdowali inni wietnamscy migranci. W tym wypadku zaob-
serwować można było silną koncentrację branżową – ponad 80% ba-
danych zajmowało się handlem lub gastronomią (tym pierwszym częś-
ciej). Wietnamczycy też znacznie częściej niż Ukraińcy rozwijali własną 
przedsiębiorczość. Własną działalność gospodarczą prowadziło lub było 
współwłaścicielem fi rm aż 76% Wietnamczyków.  

To, co różniło osiadłych Wietnamczyków od innych imigrantów 
z Wietnamu, to wysokie miejsce w wewnątrzgrupowej strukturze spo-
łeczno-ekonomicznej. Osiedleni w Polsce Wietnamczycy – przeciwnie 
niż Ukraińcy – osiągali relatywnie wysoki status ekonomiczny w Polsce, 
któremu nie towarzyszyła wysoka pozycja społeczno-zawodowa w pol-
skim społeczeństwie. Ważnym pytaniem jest, czy na tę barierę natykały 
się także dzieci Wietnamczyków wychowane w Polsce? Często mimo wy-
sokich kompetencji kulturowych i zawodowych (np. ukończonych stu-
diów medycznych lub prawniczych) ci młodzi ludzie nie osiągali awan-
su społeczno-zawodowego na głównym rynku pracy, tylko podejmowali 
pracę tak jak ich rodzice w niszowym sektorze rynku pracy (Grzymała-
Kazłowska 2008b).  Dokładniejszego badania wymaga to, w jakim stop-
niu na ich pozostawanie w sektorze handlowym i gastronomicznym 
wpływ mogły mieć tylko czynniki ekonomiczne oraz społeczno-kultu-
rowe (model więzi rodzinno-społecznych i typ przedsiębiorczości wraz 
z integracją jako dominującą strategią akulturacyjną). 

3. Kulturowy wymiar strategii adaptacyjnej 
imigrantów 

Analiza wartości akulturacyjnych pokazuje, że zarówno dla wiet-
namskich, jak i dla ukraińskich migrantów zadecydowanie najważ-
niejszą wartością jest znajomość języka polskiego (tabela 1 i 2)5. Przy 
tym dla Ukraińców umiejętność posługiwania się językiem polskim jest 
jeszcze ważniejsza niż dla Wietnamczyków. Za bardzo ważne w swo-
im życiu w Polsce uznało ją odpowiednio 84% Wietnamczyków i 94% 
Ukraińców.

Kolejnymi ważnymi dla Wietnamczyków wartościami akulturacyjny-
mi okazało się: zachowanie własnych obyczajów i utrzymywanie kon-
taktów z Wietnamem, oraz, w dalszej kolejności, używanie języka wiet-
namskiego, czyli ogólnie rzecz biorąc zachowanie własnej tożsamości 
kulturowej. Również badania Terasy Halik (2006) dowodzą, że wśród 
Wietnamczyków istnieje silne przywiązanie do własnej kultury, któ-
re decyduje o utrzymywaniu przez nich licznych i bliskich kontaktów 
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z członkami własnej grupy etnicznej. 
Równocześnie wietnamscy imigranci przykładali dużą wagę do kwe-

stii utrzymywania kontaktów z Polakami. Niewiele mniejszy ich odse-
tek w porównaniu  do Ukraińców określał tę kwestię jako bardzo waż-
ną. To, wraz z podkreślaniem znaczenia znajomości języka polskiego, 
wskazuje na prointegracyjne nastawienie większości badanych Wiet-
namczyków. 

Warto dodać, że Wietnamki bardziej niż Wietnamczycy były przy-
wiązane do wietnamskiego języka i obyczajów (tabela 3). Tłumaczyć 
to należy przede wszystkim względami kulturowymi, rolą kobiet w kul-
turze wietnamskiej i ich potrzebami. 

Bardziej różnicujący niż płeć był typ małżeństwa migrantów (mał-
żeństwo mieszane vs nie-mieszane). Szczególnie duże różnice między 
Wietnamczykami z małżeństw mieszanych i nie-mieszanych uwidocz-
niły się w postawie wobec polskiego obywatelstwa – nie było ono ważne 
dla 23% tych pierwszych i aż dla 63,9% tych drugich (tabela 4). Dla 
wszystkich współmałżonków Polaków ważne były kontakty z innymi 
Polakami, a wśród respondentów z małżeństw nie-mieszanych 11,8% 
uznało takie kontakty za nieważne. Dla migrantów z małżeństw wiet-
namskich ważniejsze niż dla cudzoziemców będących w związkach 
z Polakami było: używanie języka wietnamskiego, kontakty z rodakami 
i łączność z Wietnamem.   

Jeszcze ważniejszym czynnikiem różnicującym postawy akultura-
cyjne Wietnamczyków niż typ małżeństwa okazało się to, kiedy roz-
poczęła się akulturacja w życiu badanych i gdzie miała miejsce ich 
wczesna socjalizacja. Osoby, które urodziły się w Polsce lub zamiesz-
kały w Polsce we wczesnych latach życia, posiadały wyraźnie większe 
związki z Polakami i z polską kulturą niż ci, którzy przyjechali nad 
Wisłę jako osoby dorosłe. 

Późniejsze badania jakościowe pokazały też, że Wietnamczycy dora-
stający w Polsce zazwyczaj odczuwali mocniejsze więzi z polską kulturą 
i językiem niż z wietnamskim dziedzictwem kulturowym (Grzymała-Ka-
złowska 2008b). Działo się tak nawet w wypadku dzieci wychowanych 
w domach małżeństw nie-mieszanych, w których oboje rodzice zacho-
wali silną wietnamską tożsamość. W takich rodzinach częstą strategią 
było zatrudnianie do opieki nad dziećmi Polek, które uczyły podopiecz-
nych polskiego języka i kultury. To umożliwiało sukces akulturacyjny 
i edukacyjny dzieci z wietnamskich rodzin, który – w dużym stopniu 
– zależy od przebiegu socjalizacji pierwotnej przed pójściem dziecka 
do szkoły (Halik i in. 2006). 
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Tymczasem dla Ukraińców najważniejszą wartość po znajomości ję-
zyka polskiego stanowiło utrzymywanie kontaktów z Polakami. Widać 
w tej grupie zdecydowaną przewagę orientacji na zdobywanie kompe-
tencji w polskiej kulturze i rozwijanie relacji z Polakami nad orientacją 
na własną kulturę i grupę (tabela 2).

Mniejszą wagę miało natomiast dla ukraińskich migrantów utrzy-
mywanie związków z Ukrainą. Najmniej istotną kwestią dla osiadłych 
w Polsce Ukraińców okazały się kontakty z rodakami, którzy przeby-
wali w Polsce. Potwierdzało to tendencję Ukraińców do zacieśniania 
raczej więzi społecznych z Polakami niż utrzymywania kontaktów z ro-
dakami. 

Warto wspomnieć, że u Ukrainek występowało nieco silniejsze przy-
wiązanie do swojego kraju i rodaków przebywających w Polsce niż 
u mężczyzn z Ukrainy, choć to Ukrainki znacznie częściej zawierały 
związki małżeńskie z Polakami niż Ukraińcy z Polkami (tabela 3). Typ 
małżeństwa (mieszane vs nie-mieszane) był czynnikiem jeszcze bar-
dziej różnicującym postawy akulturacyjne – zwłaszcza w przypadku 
kontaktów z rodakami (kontakty te nie były ważne dla 55,5% współ-
małżonków Ukraińców i 38,2% współmałżonków Polaków (tabela 4). 
Podobny, choć słabszy, był związek tego czynnika z postawą wobec 
kraju pochodzenia. Typ małżeństwa najmniej różnicował postawę wo-
bec języka polskiego i kontaktów z Polakami. 

Wspomniane polskie obywatelstwo było sprawą, która wydawała się 
w świetle badań zdecydowanie najmniej ważna w opinii wietnamskich 
migrantów. Mogło składać się na to kilka przyczyn. Imigranci posia-
dający zezwolenie na osiedlenie się w Polsce mają bardzo szeroki ze-
staw przywilejów, łącznie z nieograniczonym dostępem do rynku pracy, 
a więc obywatelstwo nie jest czymś, co by istotnie zwiększało upraw-
nienia cudzoziemców w tym względzie. Ponadto naturalizacja w Polsce 
oznacza dla Wietnamczyków konieczność zrzeczenia się obywatelstwa 
wietnamskiego, które ma dla nich dużą wartość ze względu na silną 
tożsamość etniczną członków tej grupy i częste plany powrotu do ojczy-
zny. Uzyskanie polskiego obywatelstwa pociąga również za sobą pewne 
wydatki (np. opłatę skarbową), które także mogą zniechęcać migran-
tów, podobnie zresztą jak wysiłek, który jest konieczny by przebrnąć 
przez procedurę administracyjną.

Z analizy wywiadów pogłębionych z Wietnamczykami mieszkający-
mi w Polsce wynika, że zatrzymanie wietnamskiego obywatelstwa miało 
szczególną wartość dla tych migrantów, którzy przyjechali do naszego 
kraju jako osoby dorosłe. Dla tych, którzy dorastali w Polsce, wiet-
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namskie obywatelstwo posiadało mniejszą wartość symboliczno-emo-
cjonalną, toteż byli w większym stopniu gotowi zrzec się go, gdy brak 
polskiego obywatelstwa utrudniał im, na przykład, karierę zawodową 
(Grzymała-Kazłowska 2008b).  

Uzyskanie polskiego obywatelstwa było także (po kontaktach z ro-
dakami przebywającymi w Polsce) relatywnie najmniej istotną kwestią 
dla ukraińskich migrantów. Jedynie dla mniej niż połowy Ukraińców 
bycie polskim obywatelem stanowiło rzecz bardzo ważną, a aż dla po-
nad 1/4 było to coś mało istotnego. I w tym wypadku mogło wiązać się 
to mogło z licznymi uprawnieniami dla osób posiadających zezwolenie 
na osiedlenie się w naszym kraju i kosztami zdobycia polskiego obywa-
telstwa. Dochodzić tutaj mogła również obawa o konieczność zrzecze-
nia się własnego obywatelstwa, choć w wypadku Ukraińców w rzeczy-
wistości mogło to nie być nieodzowne. Co ciekawe polskie obywatelstwo 
było mniej ważne dla ukraińskich migrantów z małżeństw mieszanych 
niż dla tych z nie-mieszanych – odpowiednio 31,1% i 19,9%.  Można 
to wyjaśniać w odniesieniu do różnicy postrzeganej (a może i faktycz-
nej?) wagi tego zasobu.

Na kwestię stosunku obu grup imigrantów do obywatelstwa kraju 
pochodzenia nieco światła rzuca rozkład odpowiedzi na pytanie o to, 
z jakim krajem migranci czuli się najmocniej związani. Najwięcej, bo aż 
1/3 wietnamskich migrantów czuła się wciąż przede wszystkim zwią-
zana z Wietnamem. Uderza jednak także relatywnie wysoki procent 
osób deklarujących silne przywiązanie do Polski. 28% Wietnamczyków 
wskazało na Polskę jako na najważniejszy dla nich kraj, a równocześ-
nie oba kraje wymieniło 18% migrantów. Przemawia to za dość silnym 
zakorzenieniem w Polsce przynajmniej około połowy badanych. Nale-
ży też zwrócić uwagę na fakt, że aż 1/5 badanych nie odpowiedziała 
na to pytanie, co można tłumaczyć trudnością w ustosunkowaniu się 
do tej kwestii.

44% osiadłych Wietnamczyków deklarowało, że zamierza raczej 
pozostać w Polsce na stałe, co jest dość wysokim odsetkiem, chociaż 
wśród wietnamskich migrantów przeważali ci, którzy nie wiążą z Pol-
ską swojego całego życia (54%). Ci, którzy zamierzali wyjechać z Polski, 
w zdecydowanej większości planowali powrót do Wietnamu, aczkolwiek 
zdarzały się również, choć rzadziej, osoby myślące o wyjeździe na Za-
chód (np. do USA, Francji czy Szwecji). 

Zgodnie z przewidywaniami odpowiedź na pytanie, czy wietnamscy 
migranci zamierzają pozostać nad Wisłą na stałe, wyraźnie różnicowała 
ich postawy wobec polskiego obywatelstwa. I tak, w grupie traktującej 
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Polskę jako docelowy kraj zamieszkania 34% uważało polskie obywa-
telstwo za coś bardzo ważnego, a 40% za rzecz nieistotną. Analogiczne 
odsetki w grupie uważającej Polskę za tymczasowy przystanek to 9% 
i 74%. Przy okazji należy odnotować, że plany pozostania w Polsce szły 
w parze z nadawaniem większej wagi następującym kwestiom: zna-
jomości języka polskiego (np. w grupie tych, którzy chcieli pozostać 
w naszym kraju na stałe, aż 94% uważała ją za coś bardzo istotne-
go), stosowaniu się do polskich zwyczajów i utrzymywaniu kontaktów 
z Polakami. Współwystępowały również z nadawaniem nieco mniejsze-
go znaczenia utrzymywaniu związków z Wietnamem i zachowywaniu 
wietnamskich obyczajów.

W badaniu ukraińskim na pytanie, czy respondenci zamierzają po-
zostać w Polsce na zawsze, aż 75% z nich odpowiedziało twierdząco, 
a tylko 5% zaprzeczyło. Warto powiedzieć, że aż 20% osiadłych cu-
dzoziemców z Ukrainy nie wiedziało, czy pozostanie w naszym kraju. 
Generalnie jednak ten rozkład odpowiedzi przemawia za silnymi związ-
kami ukraińskich imigrantów z Polską. Niemal połowa z ukraińskich 
imigrantów czuła się też jednoznacznie najmocniej związana z Polską, 
1/3 z Ukrainą, a tylko 4% z oboma krajami. Proasymilacyjne nastawie-
nie znacznej części osiadłych ukraińskich migrantów widać było jesz-
cze bardziej w pytaniach o autoidentyfi kację. Często lub bardzo często 
myślało o sobie jako o Polakach aż 42% z nich, a nigdy lub rzadko 
Ukraińcami czuł się podobnie wysoki odsetek – 45%. 

Dla porównania, wietnamska tożsamość etniczna pozostawała 
znacznie silniejsza niż ukraińska – tylko 3% obywateli Wietnamu za-
mieszkałych w Polsce nigdy nie czuło się Wietnamczykiem bądź czuło 
się nim bardzo rzadko. Jednakże ponad ¼ wszystkich cudzoziemców 
z Wietnamu uważała się równocześnie w bardzo dużym stopniu za Po-
laków, co wskazuje na integracyjne podejście tej części imigrantów. 
Grupę tę, można nazwać tak, jak sami siebie określają zadomowieni 
w Polsce wietnamscy imigranci – „Wietnamczykami z polską duszą” 
(Halik, Nowicka 2002:174).

Jak już była mowa, wartością priorytetową dla imigrantów zarówno 
tych z Ukrainy, jak i tych z Wietnamu było władanie językiem pol-
skim. Jednakże tylko w wypadku tej pierwszej grupy szło to w parze 
z dobrą znajomością tego języka (tak deklarowaną, jak  i faktyczną). 
Jako bardzo dobrą swoją umiejętność czytania po polsku określiło aż 
71% Ukraińców, a dalsze 25% opisało ją jako raczej dobrą. Również 
deklarowana przez ukraińskich migrantów znajomość języka polskiego 
w mowie była wysoka, choć znacząco niższa od poprzedniej umiejętno-
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ści (56% uznało ją jako bardzo dobrą, 37% jako dobrą). W swojej ocenie 
ukraińscy imigranci najsłabiej radzili sobie oni z pisaniem po polsku, 
co jest typowe dla nauki języka obcego, a w tym wypadku może być 
dodatkowo powiązane z koniecznością przestawiania się z jednego al-
fabetu na drugi. 

Badania jakościowe pokazały, że ukraińscy imigranci chcieli się nie 
tylko nauczyć języka polskiego, ale mówić w nim tak dobrze jak Polacy 
(Grzymała-Kazłowska 2008c), Ważne było dla nich to, żeby nie odróż-
niali się od polskiego otoczenia. Można to interpretować jako kolejną 
manifestację ich asymilacyjnej orientacji. 

Wszyscy badani z Ukrainy używali języka polskiego na co dzień 
w rozmowach z bliskimi (a aż dla 82% był to główny język używany 
w domu), co nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę odsetek małżeństw 
polsko-ukraińskich. Ukraińskim lub rosyjskim posługiwało się w domu 
odpowiednio 24% i 23% badanych, z czego dla większości był to drugi 
język. 69% ukraińskich migrantów rozmawiało ze swoimi dziećmi w ję-
zyku polskim, 8% w ukraińskim, a 12% w rosyjskim, a aż 12% wśród 
tych, którzy posiadali dzieci, nie potrafi ło odpowiedzieć na to pytanie.

Język ukraiński stanowił najczęściej używany język w dzieciństwie 
w wypadku 56% badanych, a był używany jako jeden z języków w domu 
u dalszych 8%. W domach 1/3 migrantów z Ukrainy, gdy byli dziećmi, 
mówiło się głównie w języku rosyjskim, a u 11% używano tego języka 
jako drugiego. Dla 11% najważniejszym językiem ojczystym był polski, 
który pojawiał się również w rodzinach kolejnych 3% respondentów. 
W pośredni sposób wskazywać to może na odsetek osób o polskich ko-
rzeniach wśród migrantów z Ukrainy (w znacznej mierze pochodzących 
z zachodniej Ukrainy). Polskie korzenie i większa lub mniejsza przed-
migracyjna znajomość polskiej kultury wśród migrantów miała wpływ 
na przebieg akulturacji w Polsce.

Niemal wszyscy Ukraińcy deklarowali też, że czytają polską prasę 
i oglądają polską telewizję. Przy czym około połowa z nich czytała też 
prasę w innym języku niż polski (najczęściej w ukraińskim, nieznacz-
nie mniej w rosyjskim, a dużo rzadziej w angielskim). Podobnie rzecz 
się miała z oglądaniem niepolskojęzycznej telewizji, z tym, że zdecydo-
wanie najczęściej Ukraińcy mieli dostęp do telewizji rosyjskojęzycznej.

Inaczej było w wypadku Wietnamczyków. Bardzo dobrą znajomość 
języka polskiego zadeklarowało – w czytaniu 29%, w rozmowach 27% 
i w pisaniu 22% respondentów. Natomiast ponad połowa oceniła swoją 
umiejętność pisania po polsku jako słabą lub bardzo słabą. Jeżeli cho-
dzi o czytanie i mówienie, odsetki osób uważających, że robią to słabo 
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lub bardzo słabo, wynosiły odpowiednio 38% i 32%. 
Jeszcze większe różnice między Wietnamczykami a Ukraińcami wy-

stępowały pod względem posługiwania się językiem polskim w gospo-
darstwie domowym w Polsce. 89% respondentów z Wietnamu używało 
w rozmowach z bliskimi języka wietnamskiego, z tego 83% używało 
go najczęściej, co odpowiada odsetkowi małżeństw nie-mieszanych w tej 
grupie. Język polski był pierwszym językiem w 18% gospodarstw domo-
wych, a rozmowy były w nim czasami toczone w kolejnych 36% domów. 
80% respondentów rozmawiało ze swoimi dziećmi głównie po wietnam-
sku, dalsze 7% rodziców używało wietnamskiego jako drugiego języka. 
Jeśli chodzi o język polski, wartości te wynosiły dla pierwszego języka 
19% i 28% dla języków dodatkowych. 91% osiadłych Wietnamczyków 
czytało wietnamską prasę, oglądało wietnamską telewizję lub słuchało 
wietnamskiego radia. Niemal wszyscy oglądali też polską telewizję, ale 
już prawie ¼ nie czytała polskiej prasy.

Ostateczną weryfi kacją znajomości języka polskiego respondentów 
okazał się sam moment badania. W wypadku rozmów z migrantami 
ukraińskimi polscy ankieterzy nie zanotowali żadnych kłopotów języ-
kowych i wywiady kwestionariuszowe mogły być bez przeszkód prowa-
dzone w języku polskim. Tymczasem realizacja badania sondażowego 
wśród Wietnamczyków stanowiła nierzadko znaczny problem ze wzglę-
dów językowych i kulturowych, mimo wykorzystania ankiet do samo-
dzielnego wypełniania przez respondentów wraz ze wszystkimi pomoc-
niczymi materiałami w języku wietnamskim i pomocy w wypełnianiu 
ankiety przez ankieterów.

3. Społeczny wymiar strategii akulturacyjnych

Drugim, poza kulturowym, istotnym wymiarem strategii akultura-
cyjnej, jest aspekt społeczny odnoszący się, z jednej strony, do relacji 
ze społeczeństwem przyjmującym, a z drugiej, do kontaktów z człon-
kami własnej grupy migranckiej. W obu badanych populacjach był po-
dobny – wysoki – odsetek osób spotykających się w ogóle towarzysko 
ze znajomymi lub przyjaciółmi w Polsce w ciągu roku poprzedzającego 
badanie (ponad 90%). O ile jednak wśród migrantów z Ukrainy domi-
nowały kontakty towarzyskie z Polakami (połowa spotykała się z nimi 
przynajmniej raz w tygodniu, a dalsze 30% nie mniej niż raz w mie-
siącu), o tyle wśród Wietnamczyków przeważały kontakty z rodaka-
mi (odpowiednio 52% spotykało się z nimi nie rzadziej niż raz w tygo-
dniu, a 29% przynajmniej raz w miesiącu). Należy jednak podkreślić, 
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że osiadli wietnamscy migranci utrzymywali również dość intensywne 
relacje towarzyskie z Polakami (ponad ¼ spotykała się z nimi przy-
najmniej raz w tygodniu, 29% nie rzadziej niż raz w miesiącu, a wcale 
nie miało takich kontaktów tylko 7%). Przy czym, co można było prze-
widzieć, z Polakami spotykali się częściej Wietnamczycy z małżeństw 
mieszanych. 

Obywatele Ukrainy zamieszkali w Polsce utrzymywali wyraźnie mniej 
częste kontakty z migrantami ze swojego kraju (tylko 9% widywała się 
z ukraińskimi znajomymi co tydzień, a 15% nie rzadziej niż raz w mie-
siącu) niż z Polakami, co również świadczyć może o dominującym w tej 
grupie nastawieniu na kontakty z polskim społeczeństwem. Tylko 5% 
Ukraińców spotykało się co tydzień z cudzoziemcami z innych krajów 
niż Ukraina, a kolejne 5% przynajmniej raz w miesiącu, co pokazuje 
jeszcze mniejszą skalę relacji towarzyskich między osiadłymi ukraiń-
skimi imigrantami a cudzoziemcami z innych krajów, w tym  z państw 
byłego ZSRR oraz niewielką obecność w sieciach ukraińskich respon-
dentów migrantów z innych krajów byłego ZSRR.

Odmienność orientacji społecznej Ukraińców i Wietnamczyków wi-
dać również, gdy analizuje się odpowiedź na pytanie o posiadanych 
przez badanych w Polsce przyjaciół, czyli niespokrewnione osoby za-
mieszkałe w Polsce, darzone przez naszych obcokrajowców zaufaniem, 
na pomoc których respondenci mogli liczyć. Wietnamczycy wymie-
nili generalnie więcej przyjaciół niż Ukraińcy, co może być dowodem 
na większą gęstość  i ekstensywność sieci społecznych w tej grupie, 
tym bardziej, że tę charakterystykę Wietnamczyków potwierdzają mię-
dzynarodowe badania porównawcze (Dalton i in. 2004). W odróżnieniu 
od migrantów z Ukrainy, Wietnamczycy wskazali też jako przyjaciół 
przede wszystkim osoby urodzone w Wietnamie (70%). W Polsce uro-
dziła się około ¼ przyjaciół wietnamskich migrantów, ale trudno w tym 
wypadku przesądzić sprawę ich przynależności narodowej. 

Migranci z Ukrainy – inaczej niż Wietnamczycy – posiadali głównie 
przyjaciół wśród osób urodzonych w Polsce (78%). Jedynie niewielki 
odsetek (4%) spośród przyjaciół wymienionych przez ukraińskich mi-
grantów urodził się w innym, poza Ukrainą, kraju byłego ZSRR, naj-
częściej na terenie obecnej Rosji (ponad połowa), znacznie rzadziej 
w Kazachstanie, a w pojedynczych przypadkach na Litwie, w Armenii 
i w Uzbekistanie. Podobnie wyglądała sytuacja, gdy weźmie się pod 
uwagę obywatelstwo wskazanych  przez respondentów przyjaciół. Po-
kazuje to preferencję osiadłych ukraińskich migrantów do zacieśniania 
kontaktów społecznych z Polakami i ich relatywnie słabe więzi z innymi 
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imigrantami z Ukrainy mieszkającymi w Polsce. Rezultaty te nie po-
twierdziły też hipotezy o bliskich kontaktach Ukraińców zamieszkałych 
w Polsce z przybyszami z innych krajów byłego ZSRR.

O tym, jak wyglądają sieci migranckie skupiające wietnamskich 
i ukraińskich migrantów, sporo mówi to, czy i komu badani udzielili 
pomocy w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie, oraz czy i od kogo 
ją otrzymali w tym okresie. Z powodu braku miejsca omówione zostanie 
tutaj przede wszystkim wzajemne wsparcie osób niespokrewnionych. 
Najczęstszą formą pomocy od innych, z której korzystali Wietnamczy-
cy, była pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (45%) (tabela 5). Wy-
daje się to zrozumiałe  ze względu na odmienność kulturową i językową 
wietnamskich imigrantów. Interesujące jest to, że znający o wiele lepiej 
polski język i realia w Polsce Ukraińcy, niewiele rzadziej niż Wietnam-
czycy korzystali z tego typu pomocy.  

Większe różnice między ukraińskimi i wietnamskimi migrantami moż-
na natomiast zaobserwować, gdy bada się kwestię pomocy fi nansowej 
i pomocy w znalezieniu pracy. Pierwszy rodzaj pomocy znacznie częściej 
otrzymywali cudzoziemcy z Wietnamu (41%) niż z Ukrainy (29%). Różni-
ce te tłumaczyć można odmiennym charakterem aktywności ekonomicz-
nej obu grup. W przypadku Wietnamczyków przewaga pomocy fi nan-
sowej nad pomocą w poszukiwaniu pracy wynikać mogła z mniejszego 
zapotrzebowania na ten drugi typ wsparcia (co związane było z brakiem 
problemu bezrobocia w tej grupie i preferencją do prowadzenia własnej 
działalności ekonomicznej, w wypadku której bardziej potrzebna jest po-
życzka niż załatwienie pracy). Z kolei benefi cjentami pomocy w znale-
zieniu pracy znacznie częściej byli osiadli migranci ukraińscy (43%) niż 
wietnamscy (32%). Pomoc w znalezieniu pracy była zresztą najczęstszą 
formą pomocy, z której korzystali imigranci z Ukrainy. 

Interesująca jest szczegółowa analiza podobieństw i różnic doty-
czących tego, od kogo respondenci otrzymywali pomoc w poszczegól-
nych przypadkach. O ile w wypadku załatwiania spraw urzędowych 
przez Wietnamczyków, pomoc od polskich znajomych – co zrozumiałe 
ze względu na dystans kulturowy – przeważała nad pomocą ze strony 
rodaków (choć i ta miała miejsce), o tyle w wypadku pracy i spraw 
fi nansowych wyraźnie dominowała pomoc od innych Wietnamczy-
ków, choć wietnamscy migranci korzystali też czasem z pomocy Po-
laków. Przy poszukiwaniu pracy przez Wietnamczyków posiadających 
polskiego współmałżonka można było zauważyć częstsze korzystanie 
z zasobów rodzinnych partnera niż w wypadku wykorzystywania ka-
pitału rodzinnego małżonka w rodzinach nie-mieszanych, ale nie było 
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różnic między badanymi z małżeństw nie-mieszanych i mieszanych 
w korzystaniu z pomocy osób niespokrewnionych. Tymczasem migran-
ci z Ukrainy w poszukiwaniu pracy, załatwianiu spraw urzędowych 
i kwestiach fi nansowych korzystali właściwie wyłącznie z pomocy pol-
skich znajomych lub polskich członków rodziny (głównie ze wsparcia 
współmałżonka Polaka). 

Jeszcze większe różnice można zauważyć w pomocy oferowanej 
przez osiadłych wietnamskich i ukraińskich migrantów innym ludziom, 
w tym swoim rodakom. Wietnamczycy ogólnie więcej pomagali innym 
niż Ukraińcy (tabela 4). Azjatyccy migranci najczęściej udzielali pomo-
cy innym w znalezieniu pracy (62%) i w sprawach fi nansowych (60%), 
co uwidacznia siłę kooperacji ekonomicznej w oparciu o więzy etnicz-
ne w tej grupie imigranckiej. Badanie jakościowe wśród wietnamskich 
migrantów pokazało, że współpraca między Wietnamczykami wynikała 
nie tylko z ich cech kulturowych, ale i z charakteru ich działalności 
ekonomicznej prowadzonej w Polsce oraz dystansu kulturowego mię-
dzy nimi a polskim społeczeństwem (Grzymała-Kazłowska 2008b). 

Dla porównania, w grupie migrantów osiedleńczych z Ukrainy od-
setki cudzoziemców, którzy pomogli w ciągu ostatnich dwóch lat ko-
muś w znalezieniu pracy lub w sprawach fi nansowych, wynosiły znacz-
nie mniej. Było to odpowiednio 33% i 48%.

Co znaczące, Wietnamczycy niemal równie często pomagali znaleźć 
pracę zarówno polskim, jak i wietnamskim znajomym. Wietnamscy 
współmałżonkowie Polaków załatwiali pracę nawet częściej rodzinie 
współmałżonka niż własnej, choć jednocześnie trochę częściej zna-
jomym Wietnamczykom niż Polakom. Również w wypadku spraw fi -
nansowych badanie ukazało szerokie nastawienie kooperacyjne wiet-
namskich migrantów w tym względzie. Choć Wietnamczycy najczęściej 
pomagali znajomym rodakom (częściej niż rodzinie), bardzo często też 
udzielali pożyczek Polakom. Na przykład cudzoziemscy współmałżon-
kowie Polaków często udzielali wsparcia fi nansowego członkom rodziny 
partnera lub znajomym Polakom. Wyniki te można interpretować jako 
potwierdzenie postawy integracyjnej przejawiającej się nie tylko silną 
skłonnością do etnicznej kooperacji między Wietnamczykami, ale i za-
cieśnianiem przez Wietnamczyków relacji z Polakami. Ci drudzy byli 
benefi cjentami konkretnej pomocy fi nansowej ze strony imigrantów, 
a Wietnamczycy w ten sposób budowali swój pomostowy kapitał spo-
łeczny w Polsce (Putnam 2000). 

Wietnamczycy (44%) rzadziej niż migranci z Ukrainy (67%) udzie-
lali noclegu innym, choć obie grupy w tym samym stopniu pomagały 
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w przyjeździe do Polski innym migrantom (37-38%). Tę pierwszą kwe-
stię można wiązać z mniejszym zapotrzebowaniem na tego typu po-
moc w wietnamskiej grupie ze względu na rzadsze, wynikające z barier 
administracyjnych, geografi cznych i ekonomicznych, wizyty migrantów 
z Wietnamu w Polsce (np. w celach odwiedziny rodziny). Wietnamczy-
cy pomagali w przyjeździe do Polski przede wszystkim osobom spo-
krewnionym i im też najczęściej udzielali noclegu, choć i znajomi mogli 
często liczyć na pomoc rodaków w tym względzie. Rodzinie częściej po-
magali Wietnamczycy mający małżonków Polaków niż ci z małżeństw 
nie-mieszanych, a więc migranci bardziej zadomowieni i posiadający 
wyższy kapitał społeczny. 

Zapewnianie noclegu gościom było najczęstszą formą pomocy wśród 
Ukraińców. Miało ono miejsce niemal równie często w stosunku do ro-
dziny migranta, jak i do jego znajomych. Ze względu na dostępność 
i bliskość Polski z Ukrainy udzielanie noclegu gościom  z tego kraju 
mogło być częstsze i mniej obciążające (np. krócej trwać, mniej zobo-
wiązywać) niż gdy goście podróżowali z odległego Wietnamu. Pomoc 
w przyjeździe do Polski komuś z Ukrainy miała już jednak znacznie rza-
dziej miejsce niż przenocowanie kogoś z Ukrainy. Najprawdopodobniej 
przede wszystkim zawiązane to było z relatywnie łatwym przyjazdem 
do Polski z Ukrainy oraz z innymi, alternatywnymi źródłami pomocy 
w przyjeździe do Polski dla ukraińskich migrantów (ze strony Polaków). 
Mogło to też wynikać z większych obciążeń związanych ze „ściągnię-
ciem” do Polski kolejnego migranta niż przy udzieleniu mu jedynie 
krótkiego noclegu. W wypadku pomocy w przyjeździe do Polski zapra-
szający mogli bowiem być zobligowani do długotrwałej i wszechstron-
nej pomocy sprowadzonemu migrantowi.  

Wietnamscy migranci (39%) częściej niż migranci z Ukrainy (28%) 
pomagali innym w załatwianiu spraw urzędowych. Można to wiązać 
z większym, ze względu na dystans kulturowy, zapotrzebowaniem 
na tego typu wsparcie wśród nowoprzybyłych Wietnamczyków niż 
wśród ukraińskich migrantów. Poniekąd za trafnością takiej interpre-
tacji przemawia fakt, że w wypadku tych pierwszych pomoc ta skie-
rowana była prawie wyłącznie do rodaków. Ci drudzy niemal w takim 
samym stopniu pomagali ukraińskim i polskim znajomym. 

Drugą pod względem częstości formą pomocy udzielaną innym przez 
Ukraińców była pomoc fi nansowa. 48% respondentów udzieliło jej ko-
muś w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie. I w tym wypadku 
była ona oferowana dużo częściej Polakom niż znajomym lub rodzinie 
z Ukrainy. Podobnie w wypadku pomocy ze znalezieniem pracy – 33% 
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ukraińskich respondentów udzieliło jej innym, głównie znajomym Po-
lakom.

Oprócz podkreślanego już wielokrotnie zróżnicowania w postawach 
akulturacyjnych Wietnamczyków i Ukraińców, przedstawione powyżej 
wyniki stanowią potwierdzenie hipotezy o znaczeniu obcokrajowców 
posiadających zezwolenie na osiedlenie się  w Polsce w migracji i ad-
aptacji rodaków o innym statusie, również osób niespokrewnionych. 
Pokazują też, że benefi cjentami pomocy ze strony cudzoziemców nie-
rzadko bywają także Polacy (członkowie rodzin i inne, niespokrewnio-
ne, znajome osoby). 

Różnice między Wietnamczykami i Ukraińcami w strategiach ad-
aptacyjnych widać też w ich uczestnictwie w zinstytucjonalizowanych 
formach etnicznej aktywności i wsparcia. Ponad ¾ badanych oby-
wateli Wietnamu uczestniczyło w ostatnim roku w zorganizowanych 
wietnamskich imprezach, takich jak: koncerty, zawody sportowe, itd. 
Ponad 1/3 należała do etnicznych stowarzyszeń, z czego 45% do wię-
cej niż jednego. Co ósmy otrzymał w ciągu ostatnich dwóch lat pomoc 
od organizacji wietnamskich, głównie od stowarzyszenia „Solidarność 
i Przyjaźń”. 

Natomiast tylko 15% Ukraińców należało do jakichś stowarzyszeń, 
z czego zdecydowana większość do jednego. Głównie były to organiza-
cje zawodowe, a więc raczej skupiające Polaków, nie etniczne. Tylko 
4% ukraińskich migrantów otrzymało pomoc z sektora pozarządowego, 
która przeważnie pochodziła także od polskich organizacji – wspólnot  
i stowarzyszeń religijnych, kościołów, świadków Jehowy lub Caritasu.

Odmiennie rysuje się też korzystanie ukraińskich i wietnamskich 
migrantów z polskich instytucji (tabela 9). O ile Wietnamczycy (83%) 
posiadali częściej niż Ukraińcy (70%) konto w banku,  o tyle ci pierwsi 
rzadziej (11%) korzystali z bankowych pożyczek niż ci drudzy (25%). 
Zważywszy na charakter aktywności ekonomicznej wietnamskich mi-
grantów, musieli więc oni korzystać z alternatywnych źródeł pożyczek. 
Za trafnością przypuszczenia o istnieniu instytucji nieformalnego et-
nicznego kredytowania i systemu indywidualnych pożyczek przema-
wiają przedstawione wcześniej dane na temat wewnątrzgrupowej po-
mocy i wyniki badań jakościowych (Grzymała-Kazłowska 2008b).

Ukraińcy korzystali znacznie częściej niż Wietnamczycy z usług 
publicznej służby zdrowia, pośrednictwa urzędów pracy i systemu 
opieki społecznej. Szczególnie uderzające było to, że aż 25% z nich za-
rejestrowanych było jako osoby bezrobotne w Polsce, przy braku tako-
wych osób wśród Wietnamczyków. Ponad trzykrotnie częściej Ukraiń-
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cy (17%) korzystali z polskiej opieki społecznej w porównaniu z Wiet-
namczykami (5%). Różnice te tłumaczyć można kulturowo-społeczną 
odmiennością obu grup. W wypadku imigrantów z Ukrainy, znaczne 
kompetencje językowo-kulturowe oraz bliskie relacje z Polakami mogły 
sprzyjać dostępności dla nich instytucji publicznych w Polsce, pod-
czas gdy Wietnamczycy z powodu barier i kulturowych charakterystyk 
mogli raczej korzystać z odmiennych źródeł wsparcia, ofert instytucji 
niepublicznych i nieformalnych, związanych na przykład z sieciami et-
nicznymi. 

3.3.  Zaufanie społeczne, percepcja stosunku polskiego 
państwa i Polaków do imigrantów oraz negatywne 
doświadczenia akulturacyjne 

Wietnamczyków ogólnie cechował znacznie wyższy poziom zaufania 
społecznego niż przyjezdnych z Ukrainy (tabela 10). Zjawisko to można 
wyjaśnić kulturowymi charakterystykami azjatyckich imigrantów. Jego 
pochodną była widoczna zdolność wietnamskich migrantów do koope-
racji i budowania silnych więzi grupowych.

Prawie wszystkim lub większości swoich rodaków ufało 48% Wiet-
namczyków i 34% Ukraińców. Przy czym w każdej z grup właściwie nie 
istniały różnice w zaufaniu do członków własnego narodu i do Pola-
ków, choć, jak wspomniano, było ono na odmiennym poziomie w obu 
grupach. Obie zbiorowości migranckie manifestowały także znacząco 
niższy poziom zaufania wobec innych migrantów (Wietnamczycy wobec 
Ukraińców i Chińczyków, Ukraińcy wobec Rosjan). 

Co warte odnotowania, poziom zaufania do polskiej policji i urzędni-
ków był wśród ukraińskich badanych dość podobny do poziomu ogól-
nego zaufania wobec Polaków i Ukraińców. Z kolei wśród Wietnamczy-
ków, w porównaniu do poprzednich wskaźników, był on znacząco niż-
szy w stosunku do polskiej policji, a wyższy w odniesieniu do polskich 
urzędników. Szczególna podejrzliwość wobec służb mundurowych 
w Polsce to zagadnienie, które również pojawiło się podczas badania 
jakościowego (Grzymała-Kazłowska 2008b). Tymczasem na deklara-
cje wietnamskich respondentów o wysokim zaufaniu do urzędników 
mogła mieć wpływ sytuacja badania – informacja, że adres respon-
dentów uzyskany został z rejestru URiC. Podczas bardziej swobodnych 
rozmów migranci z Wietnamu formułowali bowiem także zastrzeżenia 
i pod adresem polskich urzędników.  Z kolei najlepiej postrzeganą przez 
wietnamskich migrantów instytucją jest ochrona zdrowia (Grzymała-
Kazłowska 2008b). 
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Wietnamczycy oceniali też wyraźnie gorzej niż Ukraińcy stosunek 
władz polskich do cudzoziemców. 41% ukraińskich migrantów uważa-
ła władze polskie za zdecydowanie przyjazne lub raczej przyjazne cu-
dzoziemcom, podczas gdy tylko 28% Wietnamczyków było podobnego 
zdania. Z kolei postawę władz jako nieprzyjazną lub zdecydowanie nie-
przyjazną oceniło 19% tych pierwszych i 27% tych drugich. 

Ukraińcy i Wietnamczycy różnili się też w percepcji stosunku „zwy-
kłych” Polaków do cudzoziemców. Ocena tych postaw była bardziej 
spolaryzowana wśród tych pierwszych. O ile Polaków za przyjaznych 
cudzoziemcom uważało 53% migrantów ukraińskich i 46% wietnam-
skich, o tyle jako nieprzyjaznych uznało ich 20% tych pierwszych i 8% 
tych drugich. 

Wietnamczycy znacząco częściej padali ofi arą agresji i przemocy 
w Polsce niż Ukraińcy. Dotyczyło to wszystkich badanych kategorii 
zdarzeń: agresji werbalnej, kradzieży, oszustw oraz napadów i pobić 
(tabela 9). Można to tłumaczyć zarówno charakterem działalności eko-
nomicznej wietnamskich migrantów w Polsce (zwłaszcza w wypadku 
kradzieży i oszustw), jak również prowokującą agresję odmiennością 
kulturową i fi zyczną tej grupy (szczególnie w wypadku obelg czy napa-
dów). Tym bardziej, że w wypadku tak Wietnamczyków, jak i Ukraińców 
w przeważającej mierze agresorami byli Polacy. Na tym tle zastanawia, 
wspominana wcześniej, aż tak pozytywna ocena nastawienia Polaków 
wobec obcokrajowców dokonana przez przybyszów z Wietnamu. Można 
przypuszczać, że zadziałał tu efekt ankietera wzmocniony kulturowymi 
charakterystykami wietnamskich badanych, którzy powstrzymywali 
się od wyrażania negatywnych sądów o społeczeństwie, które reprezen-
towały osoby prowadzące badanie.

Dla obu badanych grup najczęstszym typem negatywnych doświad-
czeń w Polsce były kradzieże i zniewagi słowne. O ile jednak w wy-
padku Ukraińców przemoc ze strony innych migrantów zdarzała się 
incydentalnie, o tyle Wietnamczycy byli także narażeni na jej pewne 
formy ze strony swoich rodaków lub innych cudzoziemców. Zwłaszcza 
odnosiło się to do problemu oszustw w społeczności Wietnamczyków, 
co można łączyć z charakterem ich działalności zarobkowej oraz z du-
żym stopniem intensywności transakcji i kontaktów wewnątrzgrupo-
wych w jej obrębie.
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Dyskusja wyników

Badanie pokazało zasadniczą odmienność strategii adaptacyjnych 
Wietnamczyków i Ukraińców. Wśród migrantów z Ukrainy najbardziej 
wyraźnie uwidocznia się strategia, którą można nazwać asymilacyjną. 
Przejawiała się ona w dużym stopniu przyswojenia przez migrantów 
polskiej kultury i polskiej tożsamości kulturowej oraz w preferowaniu 
przez nich zacieśniania relacji społecznych z Polakami nad utrzymy-
waniem związków z innymi migrantami z Ukrainy. Przeważające wśród 
Ukraińców małżeństwa mieszane były zarówno przejawem, jak i katali-
zatorem tego procesu. Badanie nie wykazało silnych powiązań Ukraiń-
ców osiedlonych w Polsce z migrantami z innych krajów byłego ZSRR. 

Natomiast w grupie wietnamskiej postawa integracyjna okazała 
się przeważać jednak nad strategią separacyjną. Nawet gdy przybysze 
z Wietnamu posiadali wietnamskiego małżonka – co było najczęstszym 
przypadkiem i zachowywali silną wietnamską tożsamość kulturową, 
starali się jednocześnie utrzymywać relacje społeczne z Polakami. In-
nymi słowy, nawet członkowie małżeństw nie-mieszanych nie wykazy-
wali jednoznacznej tendencji do separacji, choć charakteryzowali się 
silną tożsamością etniczną i aktywnym udziałem w społeczności wiet-
namskiej w Polsce. Trzeba tu jednak przypomnieć, że mówimy o spe-
cyfi cznej kategorii wietnamskich imigrantów – grupie jak się wydaje 
najbardziej zadomowionej wśród Wietnamczyków w Polsce w związku 
z długością zamieszkania i prawem do osiedlenia.

Małżeństwa Wietnamczyków z Polakami nie osłabiały bardzo istot-
nie tożsamości wietnamskich migrantów i bliskości ich kontaktów z ro-
dakami, choć prowadziły do zacieśnienia relacji z Polską i z Polaka-
mi, czyli stymulowały proces integracji. Nawet migranci odznaczający 
się wysokim stopniem znajomości polskiej kultury i silnymi więzami 
z polskim społeczeństwem, równocześnie zachowywali bliskie kontakty 
w obrębie własnej grupy etnicznej. 

Jednak to nie typ małżeństwa, ale wiek badanych w momencie przy-
jazdu do Polski był czynnikiem w największym stopniu różnicującym 
strategie akulturacyjne. Wśród osób, które dorastały w naszym kraju, 
można było zaobserwować wyraźną dominację polskiej kultury, choć 
przy zachowaniu wietnamskiej tożsamości związanej z pochodzeniem 
rodziców. 

Badanie potwierdziło, że wietnamscy imigranci posiadający zezwo-
lenie na osiedlenie się w Polsce stanowią ważny element sieci migran-
ckich, ułatwiając swoim rodakom migrację i adaptację w Polsce oraz 
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organizując społeczność wietnamską. W odniesieniu do Wietnamczy-
ków w Polsce można mówić o nie tylko o zrębach zorganizowanej spo-
łeczności, ale i formowaniu się enklawy etnicznej. Proces ten wiązał 
się z koncentracją imigrantów w ramach rozwiniętej wewnątrzgrupowej 
kooperacji ekonomicznej oraz z wielostronnością i bliskością kontak-
tów między członkami społeczności imigranckiej. Związki te, podobnie 
jak współpraca ekonomiczna, oparte są na silnej tożsamości i poczuciu 
solidarności etnicznej (Waldinger 2001). 

Wietnamscy imigranci osiedleni w Polsce pełnią także funkcję łącz-
ników między innymi migrantami a polskim społeczeństwem – utrzy-
mując rozmaite społeczne i ekonomiczne kontakty z Polakami. Okazali 
się grupą, która przyczynia się do wzrostu kulturowej różnorodności 
polskiego społeczeństwa, nie tylko z powodu swojej obecności w Polsce 
i aktywności w sieciach migranckich, ale i z racji na wielorakie relacje 
z Polakami i prointegracyjną postawę. 

Jak już było wspomniane, interpretując rezultaty badań strategii ad-
aptacyjnych trzeba jednak podkreślić specyfi kę imigrantów osiadłych 
na tle innych, często dominujących liczebnie, kategorii migrantów z da-
nego kraju i ich form przystosowania do życia w Polsce. Wcześniejsze ba-
dania pokazywały, że wśród migracji z Ukrainy do Polski przeważały do-
tychczas przede wszystkim krótkie migracje związane z podejmowaniem 
w Polsce nielegalnego zatrudnienia (Górny, Kępińska 2004), a wśród 
Wietnamczyków w Polsce dominowali obcokrajowcy posiadający zezwo-
lenie na pobyt czasowy i nielegalni migranci (Górny i in. 2007). 

Legalny status ukraińskich i wietnamskich migrantów legitymują-
cych się zezwoleniem na osiedlenie się w Polsce i stopień zasiedzenia 
ich w naszym kraju tymczasem szły w parze z silniejszymi więziami 
kulturowo-społecznymi z Polakami niż to ma miejsce  w wypadku in-
nych migrantów. Również, porównawczy charakter badań, który zakła-
dał skontrastowanie badanych imigranckich populacji, mógł wzmocnić 
wyrazistość pewnych wzorów, a asymetria dystansu kulturowego wo-
bec ukraińskich i wietnamskich migrantów oraz różna selektywność 
respondentów w obu grupach nakazują dodatkową ostrożność w inter-
pretacji i uogólnianiu wyników. 

Niewątpliwie jednak badania te stanowią ważny krok na drodze 
badania procesów integracyjnych, ich złożoności i wielowymiarowości 
oraz osadzenia kulturowego. Dzięki relatywnie dużej i  reprezentatyw-
nej próbie badanych ukazują też wewnętrzne zróżnicowanie postaw 
akulturacyjnych, widoczne zwłaszcza w przypadku zbiorowości wiet-
namskiej. 
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Załączniki

Czy jest wartością zachowanie tożsamości kulturowej i kulturowych 
charakterystyk?

Czy jest wartością utrzymywanie relacji z grupą dominującą? 

Rys. 1. Dwuwymiarowy model orientacji akulturacyjnych wg Johna Berry’ego 
(1980, 1997, 1998)

TAK NIE
TAK INTEGRACJA ASYMILACJA
NIE SEPARACJA MARGINALIZACJA

Tabela 1. Wartości akulturacyjne wśród wietnamskich migrantów (dane w pro-

centach)13

1. 
bardzo 
ważne

2. 
raczej 
ważne

3. 
nie-
zbyt

ważne

4. 
w ogóle

nieważne

5. 
brak 

danych

Zachowanie wietnamskich 
obyczajów 66 22 9 1 2

Utrzymywanie kontaktów 
z Wietnamem 66 24 5 1 4

Znajomość języka polskiego 84 13 2 1 0
Utrzymywanie w Polsce 
kontaktów z Wietnamczykami 55 34 8 0 3

Stosowanie się do polskich 
obyczajów 51 37 8 2 2

Utrzymywanie kontaktów 
z Polakami 60 31 7 0 2

Posiadanie polskiego 
obywatelstwa 19 21 42 13 5

Używanie języka 
wietnamskiego 60 22 13 2 3

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w województwie mazowieckim. OBM UW 2005.

13 W badaniu ukraińskich migrantów nie pytano o niektóre wartości akulturacyjne, co pokazuje 
brak odsetka, oznaczony „–”w tabeli 2. Ze względu na różnice w sposobie przeprowadzania 
ankiety (przez ankietera wśród Ukraińców, przez samych respondentów wśród Wietnamczy-
ków) opcji „trudno powiedzieć” na pytanie w badaniu ukraińskim odpowiada „brak danych” 
w badaniu wietnamskim.
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Tabela 2. Wartości akulturacyjne wśród ukraińskich migrantów (dane w pro-
centach)

Proszę powiedzieć, 
w jakim stopniu uważa Pan(i) 

następujące sprawy za ważne w 
swoim życiu w Polsce?

1. 
bardzo 
ważne

2. 
raczej 
ważne

3. 
nie-
zbyt

ważne

4. 
w ogóle
nieważ-

ne

5. 
trudno 
powie-
dzieć

Zachowanie własnych obyczajów - - - - -
Utrzymywanie kontaktów 
z Ukrainą 58 29 6 6 1

Znajomość języka polskiego 94 5 0 0 1
Utrzymywanie kontaktów
z osobami, które przybyły 
z Ukrainy

26 27 25 18 4

Stosowanie się do polskich 
obyczajów - - - - -

Utrzymywanie kontaktów 
z Polakami 67 28 2 1 2

Posiadanie polskiego 
obywatelstwa 47 23 17 8 5

Używanie własnego języka - - - - -
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w województwie mazowieckim. OBM UW 2005.

Tabela 3. Odsetek Ukraińców i Wietnamczyków, którzy uważają poszczególne 

wartości akulturacyjne za nieważne14 z uwzględnieniem podziału na płeć mi-
granta (dane w procentach)

Wartości akulturacyjne 

Ukraińcy Wietnamczycy

Ogó-
łem

W tym:
Ogó-
łem

W tym:
męż-

czyźni
kobie-

ty
męż-

czyźni
kobie-

ty
Zachowanie własnych 
obyczajów

- - - 10,2 13,5 5,3

Utrzymywanie kontaktów 
z krajem pochodzenia

12 27,9 7,2 5,6 5,7 5,5

Znajomość języka polskiego 0 0 0 2,9 2,2 3,9
Utrzymywanie w Polsce 
kontaktów z rodakami

44,7 61,3 39,3 8,5 8 9,3

Stosowanie się do polskich 
obyczajów

- - - 9,8 11,1 7,9

Utrzymywanie kontaktów 
z Polakami

3,1 0 4,1 7 5,6 9,1

Posiadanie polskiego 
obywatelstwa

26,2 26,2 31,7 58 57,3 58,9

Używanie języka ojczystego - - - 15 21,4 5,4
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w województwie mazowieckim. OBM UW 2005

14 Łączny odsetek osób, które uznały daną kwestię za „niezbyt ważną” lub „w ogóle nieważną”.
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Tabela 4. Odsetek Ukraińców i Wietnamczyków, którzy uważają poszczególne 
wartości akulturacyjne za nieważne z uwzględnieniem kraju pochodzenia mał-
żonka respondenta (dane w procentach)15

Wartości akulturacyjne

Ukraińcy Wietnamczycy

Ogó-
łem

W tym:
Ogó-
łem

W tym:

Polska Ukrai-
na Polska Wiet-

nam
Zachowanie własnych 
obyczajów - - - 10,2 11,5 8,1

Utrzymywanie kontaktów 
z krajem pochodzenia 12 7,4 13,3 5,6 11,5 3,9

Znajomość języka polskiego 0 0 0 2,9 0 4
Utrzymywanie w Polsce 
kontaktów z rodakami 44,7 38,2 55,5 8,5 16,1 4,1

Stosowanie się do polskich 
obyczajów - - - 9,8 5,7 6

Utrzymywanie kontaktów 
z Polakami 3,1 0 6,7 7 0 11,8

Posiadanie polskiego 
obywatelstwa 26,2 31,1 19,9 58 23 63,9

Używanie języka ojczystego - - - 15 28,7 10,8
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w województwie mazowieckim. OBM UW 2005

Tabela 5. Pomoc w ciągu ostatnich 2 lat dla migrantów osiadłych ze strony 
innych (dane w procentach)

Wietnamczycy Ukraińcy 
Pomoc w znalezieniu pracy 32 43
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 45 41
Pomoc w sprawach fi nansowych 41 29
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w województwie mazowieckim. OBM UW 2005.

Tabela 6. Pomoc innym w ciągu ostatnich 2 lat przez migrantów osiadłych 
(dane w procentach)

Wietnamczycy Ukraińcy 
Pomoc w znalezieniu pracy 62 33
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 39 28
Pomoc w sprawach fi nansowych 60 48
Pomoc w przyjeździe do Polski 37 38
Pomoc w postaci udzielenia noclegu 44 67
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w województwie mazowieckim. OBM UW 2005.

15  Łączny odsetek osób, które uznały daną kwestię za „niezbyt ważną” lub „w ogóle nieważną”.
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Tabela 7. Kontakty z polskimi instytucjami (dane w procentach)

Wietnamczycy Ukraińcy
Posiadanie konta w banku 83 70
Wzięcie pożyczki z banku 11 25
Wykupienie nieobowiązkowego ubezpie-
czenia 29 25

Korzystanie z bezpłatnej opieki medycz-
nej w szpitalu lub przychodni 56 73

Korzystanie z pośrednictwa urzędu pracy 
przy  szukaniu pracy 3 20

Bycie zarejestrowanym jako osoba bez-
robotna 0 25

Korzystanie z pomocy państwa polskiego 
(opieki społecznej) 5 17

Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w województwie mazowieckim. OBM UW 2005.

Tabela 8. Ogólny poziom zaufania (dane w procentach)

Wietnamczycy Ukraińcy
Większości ludzi można ufać 34 23
Ostrożności nigdy za wiele 64 73
Zależy, trudno powiedzieć/braki danych 2 4
Ogółem 100 100
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w województwie mazowieckim. OBM UW 2005.

Tabela 9. Odsetek respondentów, którzy mieli negatywne doświadczenia akul-
turacyjne

Wietnamczycy Ukraińcy
Oszustwo 50 35
Kradzież 68 45
Napad i pobicie 30 12
Zniewaga słowna 55 46
Źródło: Badanie sondażowe imigrantów w województwie mazowieckim. OBM UW 2005.
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Summary

From settlement to feeling at home? 
The process of integration of immigrants from 

Ukraine and Vietnam in Poland

The paper presents the results of the survey entitled “From set-
tlement to community: the role of settlement migrants in the forma-
tion of immigrant communities and multicultural society”, and intends 
to analyse the processes of acculturation and integration of migrants 
from Vietnam and Ukraine allowed to settle in Poland.

The survey confi rmed fundamental differences between adaptation 
strategies followed by the Ukrainians and the Vietnamese. The most 
visible approach among Ukrainian migrants may be classifi ed as assi-
milative, which is demonstrated by a high level of assimilation of Polish 
identity and culture by the migrants and by their preference for bui-
lding social relationships with Poles over maintaining ties with other 
migrants from Ukraine. Mixed marriages dominating in this group were 
both the result and the driver of the process.

Adaptation attitudes among the Vietnamese varied more than tho-
se of the Ukrainians. However, integration attitudes seemed to preva-
il over the separation strategy among Vietnamese migrants surveyed. 
Even when the Vietnamese migrants had a Vietnamese spouse, which 
was most often the case, and maintained a strong Vietnamese cultural 
identity, they at the same time tried to enter into social relationships 
with Poles. The age at which the respondents came to Poland had the 
greatest impact on acculturation strategies adapted by the Vietnamese. 
Polish culture clearly prevailed among persons growing up in Poland, 
while the opposite was true for the migrants who grew up in Vietnam. 
Having a Polish spouse weakened neither the identity of Vietnamese 
migrants nor the intensity of their contacts with compatriots, although 
it led to closer ties with Poland and Poles, i.e. it stimulated the integra-
tion process. Nevertheless, even migrants demonstrating a high degree 
of knowledge of Polish culture and strong ties with Polish society main-
tained their strong Vietnamese identity and close contacts within their 
own ethnic group.



Sławomir Łodziński
Maciej Ząbek

Perspektywy integracji uchodźców 
w społeczeństwie polskim. 

Wyzwania normalnego życia1 

1. Wstęp 

Z perspektywy antropologicznej można powiedzieć, że kandydaci 
na uchodźców przechodzą przed przybyciem do Polski najpierw fazę 
preliminarną (odwołując się do koncepcji Arnolda van Gennepa), czyli 
wyłączenia ze swojej dotychczasowej społeczności. Jest to etap trudny, 
który zgodnie z ich oczekiwaniami powinien zakończyć się jak najszyb-
ciej. Oczekują oni, że włączą się do nowej społeczności, w której znajdą 
schronienie oraz rozpoczną następnie nowe i lepsze życie. Zanim się 
to jednak stanie, są oni zmuszeni przejść przez stadium liminalności, 
czyli staniu pewnego zawieszenia, który dokonuje się w naszych warun-
kach w ośrodku dla uchodźców. Dopiero wówczas może nastąpić etap 
postliminalny (zwany również fazą agregacji), czyli właściwej integracji 
uchodźców w społeczeństwie gospodarzy (Turner 2005: 129-130). 

Rozpoczyna się on od otrzymania pozytywnej decyzji statusowej 
i od opuszczenia ośrodka. Zarejestrowania w Urzędzie Pracy i wyna-
jęcia mieszkania, a tak naprawdę dopiero od momentu, gdy uchodźca 
zacznie zarabiać, a zarobki i jego cała sytuacja fi nansowa pozwolą mu 
na rozpoczęcie samodzielnego życia. Przestaje być wtedy częścią wie-
loosobowej zbiorowości uchodźców poddanych biurokratycznym pro-
cedurom. Droga ta nie jest pozbawiona rozczarowań, ale przynajmniej 
prowadzi już do ostatniego etapu. Najpierw wydania mu zgody na po-
byt na czas określony, potem na osiedlenie się, a po latach przyznania 
mu obywatelstwa polskiego, czyli ostatecznego przyjęcia do społeczeń-

1 W artykule odwołujemy się do naszej pracy (Ząbek, Łodziński 2008).  
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stwa polskiego2. Dopiero wówczas zakończy się okres jego wykluczenia, 
rozpoczęty w momencie opuszczenia swego kraju pochodzenia (Klaus 
2006; Jasiakiewicz, Klaus 2006: 7-10).

W prezentowanym tu tekście pragniemy podjąć kwestie integracji 
uchodźców w naszym kraju. Skupimy się, z jednej strony, na ich prob-
lemach w ośrodkach dla uchodźców, z drugiej strony – na przeżywa-
nych przez nich realnych problemach wchodzenia i normalnego funk-
cjonowania społecznego w społeczeństwie polskim. Poruszymy także 
kwestie możliwości poprawy polityki państwa w tej dziedzinie oraz po-
czucia naznaczenia bycia „uchodźcą”. 

2. Problemy rozumienia „integracji” 
oraz polityki integracji uchodźców  

Nie wchodzimy tutaj szerzej w dyskusję na temat pojęcia „integra-
cji” (Grzymała – Kazłowska, Łodziński 2008; Balicki 2007). Rozumie-
my ją szeroko, jako proces adaptacji uchodźców (jako imigrantów) 
do społeczeństwa przyjmującego zarówno w wymiarze ekonomicz-
nym, jak i społecznym, kulturowym i politycznym (Integracja Migran-
tów: 1). Podkreślić jednak należy, że integracja nie jest zazwyczaj 
rozumiana jako proces całkowitego kulturowego przystosowania się, 
porzucenia własnych wartości i upodobnienia się do dominującej 
większości, czyli akulturacji lub tym bardziej wyrzeczenia się własnej 
tożsamości, tj. asymilacji. Ma być w założeniu procesem dwustron-
nym, obejmującym także i społeczeństwo przyjmujące, w którym 
– wedle teoretyków polityki integracji i wielokulturowości – powinno 
się stworzyć zarówno miejsce dla odmiennych tożsamości imigran-
tów, jak i mechanizmy ich zgodnego współistnienia z kulturą kraju 
przyjmującego (Baubock 1997: 7-9, 37-40). W tym znaczeniu poję-
cie „integracji” łączy się silnie z polityką wielokulturowości. Wielu 
jednak badaczy podkreśla różnicę między integracją rozumianą jako 
polityka „tygla”, z której ma powstać nowa jakość, a koncepcjami 
pluralistycznymi akceptującymi zachowanie różnorodności kulturo-
wej danego społeczeństwa (Rex 1995).

2  Podstawowym aktem prawnym regulującym nabycie obywatelstwa polskiego jest Konstytucja 
RP, która wskazuje, że obywatelstwo nadaje Prezydent RP (art. 137 Konstytucji RP). Sposoby, 
warunki i tryb postępowania określa ustawa o obywatelstwie polskim (z dnia 15 lutego 1962 r.; 
Dz.U. z 2000 r., nr 28, poz. 353 ze zm.) oraz rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie postępo-
wania o nadanie obywatelstwa polskiego (z dnia 14 marca 2000 r.; Dz.U. nr 18, poz. 231).
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Przynajmniej teoretycznie integracja oznacza istnienie stałego dia-
logu między większością zdolną do rezygnacji ze swojej dominującej 
pozycji, a imigrantami skłaniającymi się do współdziałania w ramach 
społeczeństwa obywatelskiego i stawiającymi kwestię różnic na drugim 
planie. Pełna integracja obejmuje więc w założeniu nie tylko przybyszy, 
ale również społeczeństwo gospodarzy, które powinno stworzyć obszary 
dla aktywności kulturowej imigrantów. Oznacza to, że państwo reali-
zujące politykę pełnej integracji winno umożliwiać imigrantom m.in. 
uczestnictwo w życiu publicznym, praktykowanie własnej religii, nauki 
w rodzimym języku i tworzenie własnych instytucji kulturalnych. Ocze-
kuje jednak od nich opanowania ofi cjalnego języka i przestrzegania 
obowiązujących praw oraz podstawowych norm zachowania wymaga-
nych w danym kraju. Oznacza to przeważnie zakaz dla tworzenia włas-
nych systemów jurysdykcji oraz praktykowania pewnych zwyczajów 
kulturowych (najczęściej dotyczą one przybyszy pochodzących z krajów 
muzułmańskich), które stoją w rażącej sprzeczności z normami kraju 
przyjmującego i uniemożliwiają zgodne współżycie. 

W państwa Europy Zachodniej dotyczy to przede wszystkim takich 
zwyczajów, jak okaleczenia genitalne, skaryfi kacje inicjacyjne wykony-
wane dzieciom, tortury rytualne, praktyki wielożeństwa, rytualne zabi-
janie zwierząt, tradycyjne pochówki tylko w całunie, małżeństwa aran-
żowane i młodociane lub związki o zbyt bliskim stopniu pokrewień-
stwa, zakazywanie przez rodziny uczestnictwa w zajęciach sportowych 
dziewczynkom i kobietom, nakaz stosowania dla kobiet zasłon głowy 
i twarzy, uniemożliwianie kobietom działalności w sferze publicznej, 
uniemożliwianie dzieciom kontynuacji edukacji po osiągnięciu wieku, 
który w danej kulturze oznacza osiągnięcie zdolności do małżeństwa 
(Parekh 2006; Parzymies 2005). 

Polityki dotyczące integracji są różnie defi niowane w różnych pań-
stwach europejskich, choć wszystkie łączy odejście (przynajmniej w sfe-
rze deklaracji) od forsowania polityki przymusowej asymilacji i sprzeciw 
wobec izolowania (gettyzacji) imigrantów oraz dyskryminacji ich w pracy, 
spostrzegane jako główna dotąd przyczyna ich wykluczenia i marginali-
zacji w społeczeństwach przyjmujących. Integracja wydaje się stanowić 
obiecującą formę współżycia gospodarzy i imigrantów. Jednak jako po-
lityka wielokulturowości od początku budziła szereg kontrowersji i obok 
entuzjastów ma również licznych krytyków. Z tego też względu integracja 
jako proces dwukierunkowy pozostaje wciąż ideą w sferze postulatów. 
Jest ona zwykle rozumiana przez administracje jako jednostronna prak-
tyczna adaptacja cudzoziemców do społeczeństwa przyjmującego. 
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W Polsce urzędnicy migracyjni próbowali ją defi niować jako „proces, 
w którym uznany uchodźca przystosowuje się do samodzielnego życia 
i podporządkowuje prawom i wartościom uznawanym i chronionym 
w kraju przyjmującym”. Obecnie, gdy wdrażane są w życie programy 
integracyjne, unika się defi niowania samego pojęcia, gdyż – jak powie-
działa jedna z osób odpowiedzialnych za nie – jest to w gruncie rzeczy 
tylko konstrukt myślowy, dla każdego znaczący coś innego [urzędnicz-
ka z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego]. Celem tych programów 
w Polsce jest pomoc uchodźcy w znalezieniu mieszkania i pracy. Umoż-
liwienie mu nauki języka i ogólnie rzecz biorąc praca i pomoc socjalna. 
A więc w gruncie rzeczy chodzi w nich tylko o wstępną pomoc w prak-
tycznej adaptacji do życia w Polsce. 

W naszym kraju, gdzie wystarczająco dużym problemem jest brak 
dostępnych mieszkań, uważa się, że jeśli uchodźcy będą mieli gdzie 
mieszkać, będą mówić po polsku i mieć pracę, to w zasadzie program 
integracyjny zostanie wykonany. Sytuacje, które występują w zachod-
nich krajach imigracyjnych, że imigranci mają gdzie mieszkać, posłu-
gują się językiem danego kraju i pracę też mogą w zasadzie znaleźć, 
jeśli tylko tego chcą, a mimo to istnieją niekiedy olbrzymie problemy 
z ich integracją, są w Polsce w dużej mierze abstrakcyjne i dotąd, poza 
indywidualnymi przypadkami, niespotykane. Wynika to oczywiście 
przede wszystkim z braku dużych diaspor imigrantów, w których mogą 
się one ujawnić. 

Pomoc państwa w tak rozumianej integracji dotyczy przede wszyst-
kim uznanych uchodźców. Jest to związane z faktem, że tylko osoby 
ze statusem uchodźcy mają prawo korzystać z ochrony międzynaro-
dowej, w ramach której mają również szczególne prawa integracyjne, 
które wynikają z postanowień Konwencji Genewskiej z 1951 r. Są one 
zrównane w prawach ekonomicznych (dostęp do rynku pracy) i spo-
łecznych (dostęp do oświaty publicznej oraz opieki społecznej) z obywa-
telami danego kraju, a inni cudzoziemcy (migranci ekonomiczni) takie 
uprawnienia zdobywają po pewnym (zazwyczaj długim) okresie pobytu 
w danym kraju. Dodatkowo w większości państw uwzględnia się spe-
cyfi kę położenia uchodźców poprzez tworzenie dla nich wspomnianych 
specjalnych programów integracyjnych. Składają się na nie przede 
wszystkim rozmaite ułatwienia socjalne (szczególnie w pierwszym roku 
po pozytywnej decyzji w sprawie statusu) oraz kursy języka ofi cjalnego 
(Wiśniewski 2007; Integracja w Europie: 7-9). 

Koncentracja pomocy integracyjnej na uchodźcach jest o tyle zasad-
na, że należy pamiętać, iż należą oni do tego typu imigrantów, którzy 
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mogą posiadać mniejsze na nią szanse niż inne grupy cudzoziemców. 
Imigranci stricte ekonomiczni zdecydowanie częściej podejmują decy-
zje o wyjeździe i przyjeździe do nowego kraju w sposób bardziej świa-
domy, który uwzględnia możliwości popytu na ich kwalifi kacje i szanse 
zatrudnienia, a także obecność swoich „etnicznych” ziomków (Górny, 
Kaczmarczyk 2003: 61-67). Uchodźstwo dotyczy osób, które często nie 
planowały wyjazdu do nowego kraju. Mimo że podejmowały one decy-
zje o wyjeździe i wyborze kraju przyjazdu także w sposób przemyślany, 
to były one podejmowane na podstawie takich kryteriów i wymagań, 
które uwzględniały głównie ich sytuację „uchodźcy”, a nie imigranta za-
robkowego. Dlatego ich umiejętności i kwalifi kacje zawodowe mogą być 
w dużym stopniu nieadekwatne w stosunku do nowego rynku pracy. 
Pozostaje to szczególnym wyzwaniem dla polityki państwa. 

3. Miejsca koncentracji uchodźców 
(ośrodki dla uchodźców) 

a możliwości ich integracji w Polsce 

Lokalna integracja uchodźców jest często rozwiązaniem najbardziej 
pożądanym gdyż zakładany powrót uciekinierów do kraju pochodze-
nia często nigdy nie następuje. Nasuwa się jednak pytanie, czy wysi-
łek ten należy podejmować już w trakcie pobytu poszukiwaczy azylu 
w miejscach czasowej koncentracji, zwanych obozami lub ośrodkami 
dla uchodźców, gdzie zainteresowani oczekują na repatriację lub decy-
zję odnośnie do ich statusu? 

Nie ma jednoznacznej defi nicji „ośrodka („obozu”). Mogą to być za-
równo osiedla namiotowe, jak względnie trwałe osady o charakterze 
wiejskim lub miejskim, różniące się wielkością i jakością wybudowa-
nych tam domostw. Czasem określa się tą nazwą nawet pojedyncze 
zabudowania, np. pozostałe po byłych koszarach lub hotelach. Użycie 
terminu „obóz” sugeruje zawsze tymczasowość istnienia takiej placów-
ki, a niekiedy także zamknięty i dyscyplinujący jej charakter. Z reguły 
obowiązują w niej pewne rygory w zakresie kontroli wejść i wyjść, choć 
w zasadzie mają one charakter otwarty (Cutts 2000: 118).

Przedstawiciele administracji państw przyjmujących, jak również or-
ganizacji pozarządowych uważają często, że dzięki kontroli i skupieniu 
uchodźców w jednym miejscu nie tylko zostanie im zapewniona lepsza 
ochrona, ale także łatwiejsze będzie wprowadzanie programów integra-
cyjnych. Działania takie, także w Polsce, zostały podjęte przez Polską 
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Akcję Humanitarną. Miały one na celu zwiększenie szans na integrację 
społeczno-zawodową uchodźców. Polegały na otwarciu kursów zawodo-
wych, które miały nie tylko zaktywizować uchodźców, ale pozwolić im 
nabyć przydatne umiejętności potrzebne na polskim rynku pracy.

Program ten mający pewne zalety z punktu widzenia uchodźców nie 
oznacza jednak, że sama idea rozpoczęcia integracji uchodźców w miej-
scach ich masowej koncentracji znajduje większe uzasadnienie. Bada-
nia prowadzone przez nas wśród uchodźców przebywających w ośrod-
kach założenia tego nie potwierdzają. 

 Konieczność kontroli cudzoziemców znajdujących się w procedu-
rze o nadanie statusu uchodźcy oraz zapewnienie im bezpieczeństwa, 
względnie taniego zakwaterowywania, dostępu do opieki medycznej 
i pomocy socjalnej, a także zapobieżenie napięciom rasowym, etnicz-
nym lub religijnym, stało się jednym z najważniejszych argumentów 
na rzecz tworzenia specjalnych ośrodków uchodźczych. 

Ośrodki mogą być jednak odbierane przez zainteresowanych wy-
łącznie jako tymczasowe schronienie. Stosunek ich do tego miejsca jego 
pensjonariusze wyrażają określając go zawsze nie inaczej jak słowem 
„obóz” (łagier po rosyjsku lub camp po angielsku). Budzi w nich ono 
określone negatywne konotacje związane z obozem przymusowej izola-
cji. Mówią: To po prostu obóz, a nie dom. Obóz nigdy nie będzie jak dom 
[uchodźca z Pakistanu]. Wskazują, że to, co różni przede wszystkim 
ośrodek od domu, to brak poczucia posiadania w nim jakiejkolwiek 
przestrzeni na własność: U nas w Pakistanie się tak mówi, że nawet 
jeżeli masz mały, biedny dom i w ogóle nic innego nie masz, to jest twój 
własny dom. W swoim domu robisz, co chcesz, a w innym to jest prob-
lem [uchodźca z Pakistanu]. 

Negatywne konotacje budzą negatywne zachowania. Stałym proble-
mem w obozach jest dewastacja wyposażenia i urządzeń ośrodka, wy-
dłubywanie dziur w ścianach, pisanie i malowanie po nich, kradzieże 
wszystkiego, co można sprzedać: klamek do drzwi, kontaktów ze ścian 
czy armatury łazienkowej. Jak stwierdził jeden z pracowników Urzędu 
ds. Cudzoziemców: Byłem pełen zdumienia jak można wyczyścić pokój. 
Wszystko wynieśli, to było coś nieprawdopodobnego, wierzyć się nie 
chciało, łóżka żelazne udało im się rozkręcić, rozebrać. Ze sprężynami, 
ze wszystkim, to też wynieśli. Rany Boga! Podłoga tylko została, ściany 
i rury doprowadzające wodę. Były nawet próby usunięcia kaloryfera, 
bo można go sprzedać. Więc nie dziwcie się panowie, że trzeba zapisać, 
iż nie powinno się takich rzeczy robić. Po to jest regulamin [pracownik 
Urzędu ds. Cudzoziemców].
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Dom to poza tym „rodzina” i miejsce, które jest całkowicie „nasze”, 
osobiście stworzone. Dewastacja urządzeń ośrodka, bierze się także 
stąd, że uchodźcy w ten sposób komunikują otoczeniu swój stosunek 
do tego miejsca, niepostrzeganego przez nich jako ich dobro wspólne.

Budynki i pomieszczenia zajmowane przez uchodźców zwykle nie 
są w najlepszym stanie. Nawet te niedawno odremontowane dość szyb-
ko ulegają zniszczeniu, gdyż często dochodzi do dewastacji wspólnych 
pomieszczeń, takich jak korytarze, klatki schodowe, świetlice i place 
zabaw, za które żaden uchodźca osobiście nie odpowiada. Mieszkańcy 
ośrodków stale się zmieniają i wielu spośród nich nie ma poczucia po-
trzeby dbania o miejsce, które nie jest ich domem. 

Toalety, prysznice i aneksy kuchenne, znajdują się w większości 
ośrodków na korytarzach i są one przeznaczone do użytkowania dla 
dużej liczby osób. Sprawia to, że z utrzymaniem w nich czystości są kło-
poty, nawet jeśli są regularnie sprzątane. Zlewy bywają zapchane reszt-
kami jedzenia. Ubikacje są w różnym stanie, na ogół bez desek kloze-
towych i zalane wodą, gdyż nie są dostosowane do muzułmańskich 
tradycji higienicznych3. Ich stan techniczny również budzi wątpliwości. 
Drzwi do nich często nie mają klamek i zamków: Mało kibli. Codziennie 
nie ma ciepłej wody albo nie ma ciśnienia [uchodźca z Mozambiku].

Niewiele lepiej bywa na korytarzach i w salach telewizyjnych. Pełno 
jest papierów, niedopałków, resztek paluszków i chipsów. Wykładziny 
są najczęściej zniszczone. W niektórych ośrodkach brak jest sali telewi-
zyjnej (telewizor jest na korytarzu, jak w ośrodku na Siekierkach), po-
mieszczeń do odpoczynku, rozrywki czy uprawiania sportu. Plac zabaw 
dla dzieci to, jak w ośrodku w Wołominie, tylko piaskownica i dwie huś-
tawki. Nierzadko zarówno pokoje, jak i sanitariaty wymagają remontu: 
Wszystko tu jest stare. Chciałoby się mieszkać jak w mieszkaniu, ale 
tu jest obóz [uchodźca z Czeczeni1]. Niektórzy z uchodźców przyznają 
jednak, że sami nieraz się do tego przyczyniają: Niektórzy ludzie nie 
respektują tutejszych praw. Źle używają łazienki, źle używają telewi-
zora, źle używają lampy. Używają, żeby zepsuć; Czasami wstydzę się, 
że jestem Czeczenem. Niektórzy z naszych nic nie robią, żeby tu był po-
rządek. Przecież można trochę posprzątać, jak się tu mieszka. A oni nic, 
nawet dzieci wyrzucają tu śmieci, a rodzice nic im nie mówią [uchodźca 
z Czeczeni2].

3 Muzułmanie oddają mocz w pozycji kucznej, wchodząc zwykle butami na sedesy. Poza tym, 
kiedy toalety nie są wyposażone w specjalne urządzenia do podmywania, jedynym sposobem 
wykonania tej czynności jest użycie butelki z wodą. W ten sposób trudno jednak uniknąć 
zalania ubikacji wodą.
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Pracownicy ośrodków są zdania, że to wina samych uchodźców. 
W Wołominie twierdzili: W ogóle nie opłaca się nic odnawiać, ani łazie-
nek, ani tego placu zabaw, bo od razu wszystko niszczą. Te huśtawki, 
to już są kolejne. To jest naród, który cieszy się jak coś zepsuje. Łazienki 
non stop zalane. Oni to robią specjalnie. Albo: W łazienkach syf, kiła 
i mogiła. Oni się nie załatwiają jak my. Sodoma i Gomora [pracownik 
ośrodka].

Warunki mieszkaniowe, w jakich przebywają uchodźcy, są świa-
dectwem ich sytuacji materialnej oraz statusu społecznego. Im dłużej 
przebywa się w ośrodku, tym bardziej warunki w nim panujące stają 
się uciążliwe. Doskwierają one szczególnie rodzinom z dziećmi, ale na-
wet ci z uchodźców, którzy przyzwyczajeni byli do spartańskich warun-
ków, na dłuższą metę źle znoszą sytuację zatłoczenia, braku własności 
i codzienne wynikające z tego powodu niewygody: W tym ośrodku jest 
po prostu zbyt wielu ludzi. Wszyscy wrzeszczą, dzieciaki wrzeszczą... 
myślę, że oszaleję. Siedzę 6 miesięcy i nic, tylko myślę, a to nie jest do-
bre. Nie mam domu, nie mam niczego... [uchodźczyni z Czeczeni]; A tam 
nie ma żadnej prywatności. Choć mamy własny pokój, to nie ma tej 
prywatności. Bo wspólna łazienka, wspólna jadłodajnia, toaleta, jeden 
telewizor, który zawsze chodzi głośno, ktoś coś patrzy, to nie do pomy-
ślenia [uchodźczyni z Kurdystanu].

Problemem są podawane w ośrodkach posiłki. Spostrzegane są one 
przez cudzoziemców często jako „niezdrowe”, „nieczyste”, „niesmaczne”, 
„monotonne” czy „nienaturalne” lub „mało konkretne”: Czeczeńskie je-
dzenie jest dużo lepsze, takie konkretne bardziej; Nie mogę jeść tego 
jedzenia, bo potem mnie żołądek boli; Nie toleruję tego jedzenia, od razu 
muszę po nim do łazienki; U was kobiety nie potrafi ą gotować. To, co go-
tujecie, jest niesmaczne [uchodźca z Czeczeni2]; Problem w tym, że je-
dzenie tutaj jest pełne chemii. Nasze jedzenie jest naturalne. Kurczaki 
u nas żyją naturalnie [Kameruńczyk]; Jedzenie to ciągle to samo, ziem-
niaki i chleb każdego dnia [uchodźca z Czeczeni1]; Tu nie można jeść. 
Często drugie danie jest podobne do tego, które było wczoraj. Tu w ogóle 
nie dają owoców [uchodźczyni z Białorusi]; Jest wtorek, wiesz, że bę-
dzie kurczak i zupa. Jest środa, wiesz, że będzie kurczak i zupa. Jest 
piątek, wiesz, że będzie ryba i zupa. I tak bez końca. A jak się upijesz, 
to idziesz spać i nie myślisz o tym wszystkim [uchodźca z Czeczeni1]. 

W rzeczywistości przynajmniej główne danie obiadowe jest inne 
każdego dnia, np. na Siekierkach: poniedziałek: grochówka i indyk 
duszony, wtorek: krupnik i rolada drobiowa, środa: żurek i krokiety 
z kapustą, czwartek: jarzynowa i indyk panierowany, piątek: ogórkowa 
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i ryba w cieście itd. Według pracowników odpowiedzialnych za wyży-
wienie, starają się oni w ramach środków, którymi dysponują, uroz-
maicać posiłki głównie poprzez dodawanie zamkniętych porcji dżemu, 
miodu, sera, jogurtu. Niekiedy próbują dostosować do gustu uchodź-
ców również ciepłe posiłki: Naleśniki z serem białym nie szły, to się 
wycofywało i z jabłkami serwowało. Afryka naleśników nie je, to kaszę 
manną im się dawało, bo to dla nich jest jedzenie [kucharka z ośrod-
ka]. Zdaniem kucharek dopóki podawane jedzenie nie wywołuje buntu 
wśród uchodźców, który polega zazwyczaj na całkowitym odmawianiu 
przyjmowania posiłków, to są oni z niego zadowoleni.

Większość imigrantów z trudnością akceptuje zmianę swoich zwy-
czajów żywieniowych. Nie spostrzega przy tym swoich przyzwyczajeń 
w kontekście kultury, lecz zdrowia, czystości i jakości, będąc przeko-
nanym, że jedzenie w ośrodku jest nie tylko w ich subiektywnym od-
czuciu, ale obiektywnie gorsze. Z drugiej strony narzekanie na jedzenie 
jest w pewnym sensie wyrażeniem dezaprobaty wobec pobytu w ośrod-
ku, jako takim, jak wyraził to jeden z Somalijczyków: Nie lubimy tego 
miejsca, bo jest bardzo brudne. Jeśli chodzi o jedzenie, to czasami jest 
dobre, a czasami nie. Ale to nie jest problem. Tu jak spytasz kogokol-
wiek, to każdy ci powie, że nie podoba mu się pobyt tutaj [uchodźca 
z Somalii].

Innym problemem jest zbyt wiele czasu wolnego, z którym nie wia-
domo, co zrobić. Charakterystyczne są narzekania na bezczynność 
i nudę panującą w ośrodku: W ośrodku tylko jem i śpię, nic więcej nie 
robię [uchodźca z Nigerii]; Największym problemem jest to, że nic tu nie 
można robić. Siedzi się tu i nic z tym nie można zrobić [uchodźca z Li-
berii]. 

Najpowszechniejszym modelem spędzania czasu dla większości jest 
schemat „towarzysko-telewizyjno-alkoholowy”. Poza tym pensjona-
riusze kręcą się bez celu po korytarzach, oglądają telewizję i ogarnia 
ich poczucie beznadziejności: Czekanie jest najgorsze. Czekanie, cią-
gle na okrągło, i nic innego się nie robi tylko się czeka. I człowiek jest 
cały w nerwach i jak ja jeszcze będę musiała dłużej czekać, to w szpi-
talu wyląduję. Rozumiem, że jest procedura, że oni muszą to wszyst-
ko uzgadniać i tak dalej... jak będzie pozytyw, to jest zrozumiałe, ale 
jak oni mi teraz powiedzą, że nie mogę tu zostać, to źle będzie bardzo 
[uchodźczyni z Czeczeni]; Jest nudno, cały czas śpimy. Przez to sta-
ję się słabszy. Co możemy tu robić? Urzędnicy są bardzo uparci. Dla 
uchodźców nie mają zbyt wielu udogodnień. Znasz powiedzenie, że pu-
sty umysł kusi diabła? [uchodźca z Nepalu].
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Ośrodek nie jest domem także, dlatego, że dom symbolizuje pewien 
porządek i ład natomiast obóz/ośrodek dla uchodźców to przestrzeń 
symbolicznego chaosu, gdzie wszystko może być na opak. Przebywanie 
w ośrodku jest pewnego rodzaju zawieszeniem w normalnym funkcjo-
nowaniu społecznym. Jest ono oczekiwaniem na przejście, o ile aplika-
cja zostanie rozpatrzona pozytywnie, do życia w nowych warunkach. 
Ośrodek jest więc dla uchodźców instytucją czasowo separująca i mo-
żemy na niego spojrzeć jako na miejsce czasowego „wykluczania” („eks-
kluzji”). 

Uchodźcy są wykluczeni z normalnego świata, są jak bezdomni. 
Miejsce, w którym przebywają, nie może zapewnić im całkowitego po-
czucia bezpieczeństwa oraz intymności. Są bezdomni także w sensie 
społecznym, gdyż cierpią na brak więzi z innymi ludźmi w kraju przyj-
mującym. Czy bezdomni mogą się z integrować z tymi, którzy domy 
posiadają? Uchodźcy starają się wytworzyć raczej między sobą pew-
ne więzi, z integrować nie tyle ze społecznością kraju przyjmującego, 
co z innymi mieszkańcami ośrodka.

Długi pobyt w ośrodku wpływa na sposób myślenia uchodźców, spe-
cyfi czną postawą moralną i własny kod zachowań. Słowem tworzy pe-
wien rodzaj kultury uchodźców, zwłaszcza, jeśli określona społeczność 
obozowa nie jest zbyt zróżnicowana kulturowo. Kultury w tym sensie, 
w jakim mówimy o kulturze bezdomnych czy niepełnosprawnych. Spoi-
wem jest tu poczucie politycznej wspólnoty tożsamości i interesów, któ-
re odróżniają ich od ludzi mieszkających poza obozem, „pełnospraw-
nych kulturowo” i posiadających prawdziwe domy. Ich odmienność 
i niezadowalająca sytuacja ekonomiczna i społeczna dla jednych może 
być przyczyną wstydu, innych jednak utwierdza w solidarności i brak 
zaufania do obcych. 

Specyfi ką kultury uchodźców kształtującej się w miejscach ich 
czasowej a w praktyce długotrwałej koncentracji, jest to, że kształtuje 
się ona w wyniku oporu wobec personelu sprawującego tam władzę, 
a opór ten powstaje w odpowiedzi na uprzedmiotowienie i traktowa-
nie uchodźców jako problem, który trzeba rozwiązać. Paternalistyczne 
praktyki degradacji i poniżenia prowadzą do nieprzystosowania oraz 
unikania przez pensjonariuszy obozów odpowiedzialności, tworząc 
z nich z jednej strony prawdziwych społecznych inwalidów. 

Z drugiej jednak, jak to ukazał to Erving Goffman, mieszkańcy po-
dobnych placówek potrafi ą się organizować, przeciwstawiać władzy 
i narzuconym odgórnie regulaminom, tworząc swoje własne „świa-
ty podziemne”. Ośrodki dla uchodźców określa je mianem totalnych 
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(podobnie jak domy dziecka, starców, schroniskach dla bezdomnych, 
szpitale, szkoły z internatem itp.), gdyż mimo różnic między nimi rzą-
dzą się one podobnymi zasadami – personel próbuje zapanować nad 
wszystkimi aspektami życia ich mieszkańców. Zawsze są też oni przez 
dłuższy czas mniej lub bardziej odcięci od szerszego społeczeństwa, 
prowadząc zamknięty, odgórnie administrowany tryb życia (Goffman 
1991: 265). 

W polskich ośrodkach dla uchodźców „kultura oporu” przejawia 
się często w powtarzających się strajkach, protestach, odmowie przyj-
mowania podawanego jedzenia lub wykonywania poleceń, a przede 
wszystkim wspomnianym tu wyżej permanentnym niszczeniu urzą-
dzeń technicznych tych placówek. 

Z analogicznych przyczyn opór może pojawić się też poza formal-
nymi centrami dla uchodźców. Przykład Francji (zamieszki z listopa-
da 2005 r. w podparyskich dzielnicach dla imigrantów z Maghrebu) 
pokazuje, że podobne warunki mogą zaistnieć nawet w miastach, je-
śli dochodzi w nich do powstania gett, które pod pewnymi względami 
(bezrobocie, poczucie wyobcowania, stygmatyzacja ich mieszkańców), 
mogą przypominać obozy dla uchodźców a w każdym bądź razie su-
biektywne poczucie wykluczenia ze społeczeństwa ich mieszkańców 
jest podobne, jak pensjonariuszy ośrodków. Aristide Zolberg nazwał 
takich uchodźców „nowymi Palestyńczykami”, gdyż reprezentują oni 
bardzo świadome społeczności uchodźcze, z natury rzeczy nieskłonne 
integrować się z żadną społecznością przyjmującą (Zolberg, Surhrke, 
Aguaya 1989: 275).

„Nowi Palestyńczycy” pojawiają się przede wszystkim w dużych, ist-
niejących wiele lat osadach uchodźczych, zamieszkałych przez względ-
nie jednorodną etnicznie grupę uciekinierów żyjących w trudnych wa-
runkach ekonomicznych, przy utrzymującym się stale napięciu politycz-
nym, i tylko wówczas, gdy możliwości powrotu, integracji na miejscu 
lub migracji do krajów trzecich są faktycznie niemożliwe bądź poważnie 
utrudnione. W takich warunkach powstają grupy, które zdaniem Zolber-
ga, aby podkreślić ich naturę jako nie tylko zależnych „przedmiotów”, ale 
i „aktorów”, można określić mianem społeczności „uchodźców-wojow-
ników” (Zolberg, Surhrke, Aguaya 1989: 275). To oni tworzą radykalne 
organizacje, jak Hamas, i marzą, żeby – jak w przypadku Patriotycznego 
Frontu Rwandy – wrócić kiedyś do ojczyzny choćby na drodze tak zwanej 
„zbrojnej repatriacji” (Mamdani 2001: 159-184). 

Interesujące z punktu widzenia także problemów z integracją 
uchodźców są studia Liisy Malkki nad Hutu z Burundi w Tanzanii 
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(Malkki 1995). Antropolożka ta, porównując ze sobą dwa środowiska 
przymusowych przesiedleńców z tej samej grupy etnicznej przebywa-
jących w obozie w Mishamo i mieście Kigoma, pokazała, jak doświad-
czenia uciekinierów przebywających na emigracji, w zależności od sy-
tuacji, w jakiej się znaleźli, wpłynęły na zmiany w ich dotychczaso-
wej tożsamości. Obóz, w którym uchodźcy znajdowali się pod opieką 
i ochroną organizacji międzynarodowych stał się dogodnym miejscem 
dla ukształtowania się ich tożsamości „narodu na wygnaniu”. Jego 
mieszkańcy starali się podkreślić swój status autochtonów i prawowi-
tych mieszkańców Burundi oraz celebrować pamięć o przemocy, która 
stawała się tym samym jeszcze jednym z czynników mobilizujących ich 
tożsamość narodową.

Miasto natomiast zamieszkałe przez dziesiątki zmieszanych ze sobą 
grup etnicznych, wyraźnie sprzyjało integracji, kosmopolityzmowi, ten-
dencji do roztopienia się wśród ogółu jego mieszkańców, zniechęcając 
do pielęgnowania etniczności, narodowości i statusu uchodźcy. Hutu 
byli w nim pozostawieni samym sobie, co zmuszało ich do wykaza-
nia się zaradnością i przedsiębiorczością, sprzyjając nawet asymilacji 
ze społecznością przyjmującą. Większość „uchodźców miejskich” prze-
stawała z czasem określać się jako „Hutu”, niektórzy w celu zatarcia 
swej poprzedniej tożsamości przyjmowali popularne w Tanzanii imiona 
arabskie, a wielu zaczęło nazywać się po prostu Tanzańczykami. Wszy-
scy woleli uchodzić za niewidocznych niż zwracać na siebie uwagę. 

Najbardziej uderzającą różnicą między tymi dwiema grupami było 
jednak samo postrzeganie uchodźstwa. W przeciwieństwie do Hutu 
z obozów, heroizujących swój status konstytuujący ich wspólną toż-
samość, Hutu z miasta widzieli swoją sytuację uchodźczą raczej jako 
ciężar. Malkki niejednokrotnie słyszała od nich, że nie lubią określenia 
„uchodźca”, odbieranego przez nich jako rodzaj negatywnego stygma-
tu, a nawet, że nienawidzą uchodźców, i jeśli ktoś ich pomyłkowo tak 
określi, czuli się wręcz upokorzeni. 

W Polsce podobne różnice w postawach można było zaobserwować 
z jednej strony wśród uchodźców afrykańskich a z drugiej strony - cze-
czeńskich. Pierwsi przybyli do naszego kraju indywidualnie, pozbawie-
ni byli jakiejkolwiek kontroli grupowej, byli młodzi i stosunkowo do-
brze wykształceni, podczas kontaktów z Polakami nie przedstawiali się 
jako uchodźcy, traktując ten termin jako stygmat z góry wykluczający 
ich integrację. Mimo przebywania w ośrodku od początku organizowali 
sobie samodzielnie czas, próbując zarobkować i integrować się z Pola-
kami. Drudzy często celebrowali pamięć o walce z Rosjanami i prze-
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śladowaniach, akcentowali swój status uchodźcy, byli bierni i poddani 
całkowitej kontroli starszyzny z grupy, z którą razem przybyli.

Tak, więc ogół uchodźców nie ma oczywiście takich samych do-
świadczeń i jak słusznie zauważa Malkki do uchodźców trzeba pod-
chodzić indywidualnie, gdyż ich doświadczenia i potrzeby są różne 
a swoją sytuację defi niują zależnie od okoliczności życia na uchodź-
stwie. Pewien konstrukt „doświadczenia uchodźczego” ma jednak cha-
rakter uniwersalny, gdyż wszyscy uchodźcy przechodzą przez pewien 
okres liminalny. Natomiast zupełnie inną sprawą jest, że w przypadku 
uchodźców miejskich, których badała Malkki lub uchodźców afrykań-
skich na warszawskich Siekierkach liminalność prowadzi poszczególne 
jednostki do wyrwania się z narodowych kategoryzacji i stosunkowo 
szybkiego wyjścia z okresu izolacji, znalezienia pracy, usamodzielnie-
nia się i integracji z mieszkańcami. 

W przypadku zaś uchodźców obozowych lub uchodźców, którzy, 
jak Czeczenii podlegają wewnątrz grupowej kontroli stan braku przy-
pisania przedłuża się w nieskończoność, nie prowadząc do integracji 
ze społecznością przyjmującą. Dzieje się tak, dlatego, że grupa jako 
taka albo grupa dominująca w obozie kontroluje, aby jej członkowie nie 
byli przypadkową mieszanką indywiduów, ale ściśle określoną zbioro-
wością, posiadającą własną tożsamość, swoją historię i kulturę.

Kończąc te część artykułu należy stwierdzić, że pobyt uchodźców 
w strzeżonych skupiskach zwanych obozami czy ośrodkami dla uchodź-
ców, zarówno w krajach rozwijających się, jak i uprzemysłowionych nie 
może sprzyjać integracji. Między pensjonariuszami a personelem obozu 
trudno o symetrię relacji, gdyż są to relacje między władzą a podda-
nymi. Prawno-instytucjonalny wymiar integracji też nie istnieje, gdyż 
uchodźcy przebywający w obozach/ośrodkach nie mają z reguły prawa 
do osiedlenia się w danym kraju na stałe, a ich status prawny często 
nie jest jeszcze określony. Z ekonomicznego punktu widzenia pobyt 
w obozie uniemożliwia najczęściej pracę zawodową i nie daje zbyt wielu 
szans na decydowanie o sobie. W wymiarze zaś przestrzennym i spo-
łecznym, obóz izoluje uchodźców od reszty społeczeństwa oraz ograni-
cza dostęp do różnorodnych zasobów i instytucji kraju przyjmującego. 
Natomiast powstawanie opisanego wyżej zjawiska swoistej „kultury 
obozowej” uchodźców ostatecznie uniemożliwia integrację, gdyż jest 
to kultura oporu wobec społeczeństwa przyjmującego, która wzmacnia 
dotychczasową tożsamość narodową albo wręcz tworzy ją na nowo.

Postulowane obecnie często zwiększenie liczby pracowników socjal-
nych, a także personelu pomocniczego, nauczycieli, ochrony, lekarzy 
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i pielęgniarek oraz zwiększenie ich kompetencji w zakresie komunikacji 
międzykulturowej, informacji o krajach pochodzenia uchodźców i spo-
sobach radzenia sobie ze stresem może oczywiście przyczynić się do zin-
tensyfi kowania opiek nad uchodźcami, ale można wątpić czy stworzy 
im to warunki do jak najszybszego usamodzielnienia się. Wsparcie psy-
chologiczne, czy otwarcie kursów językowych i zawodowych w ośrod-
kach dla uchodźców, jak inne podejmowane tam działania będą także 
o tyle pożyteczne, że przyczyniają się być może do częściowego zredu-
kowania u uchodźców poczucia straty czasu, jakie mają podczas dłu-
giego pobytu w ośrodku, ale także nie będą miały nic wspólnego z ich 
integracją. 

4. Ewolucja pomocy integracyjnej dla uchodźców 
ze strony państwa (doświadczenia polskie)    

Próby tworzenia programów integracyjnych dla uznanych uchodź-
ców (oraz innych osób posiadających status humanitarny) pojawiły się 
w Polsce już na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wraz 
z tworzeniem instytucji odpowiedzialnych za sprawy cudzoziemców 
i uchodźców w naszym kraju. Pierwsze pomysły w tym zakresie wyszły 
od ówczesnego Biura Pełnomocnika ds. Uchodźców4, choć to jego szef 
miał powiedzieć kiedyś, że: w Polsce żadnej integracji nie było i nie bę-
dzie, co dziś niektórzy traktują jako proroczą klątwę, gdyż w praktyce 
do dziś zagadnienie integracji uchodźców nie zostało w pełni rozwią-
zane. W 1991 r. pojawił się tzw. program lubelski, przewidujący kurs 
języka i kultury polskiej, przygotowany przez Katolicki Uniwersytet Lu-
belski. Niestety żaden z ówczesnych uchodźców nie chciał wziąć w nim 
udziału, gdyż nie mieli zamiaru pozostać w Polsce. 

W dalszym ciągu myślano jednak o potencjalnej integracji, dlatego 
właśnie w ośrodkach pojawiły się pewne jej elementy, jak lekcje języka 
polskiego, okresowo nawet kursy zawodowe czy języka angielskiego. 
W 1994 r. próbowano wcielić w życie program dla uchodźców z byłej 
Jugosławii przewidujący, obok nauki języka polskiego i tzw. pakietów 
integracyjnych (pewnej sumy pieniędzy na zagospodarowanie), także 
naukę w ojczystym języku i dostęp do prasy i literatury jugosłowiań-

4 Przygotowano wówczas opracowanie pt. Założenia programu integracji uchodźców w Polsce. 
Nigdy nie wcielono go w życie. Ofi cjalnie z powodów kadrowych, w rzeczywistości dlatego, 
że uchodźcy nie byli zainteresowani pozostaniem w Polsce, a władze polskie też nie miały 
żadnej motywacji, aby próbować go realizować.
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skiej. Program jednak szybko się załamał na skutek wyjazdu z Polski 
w lipcu 1995 r. większości osób, do których był skierowany. 

Pierwszym programem, który tak naprawdę przez pewien czas funk-
cjonował (1995–1997), był tzw. Program Indywidualnej Adaptacji (PIA) 
realizowany przez ośrodek recepcyjny w Dębaku, a więc w ramach Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych. Polegał on przede wszystkim na przy-
znawaniu uznanym uchodźcom zapomóg pieniężnych (przez 9 miesięcy 
450 zł na osobę) oraz pomocy w znalezieniu mieszkania i pracy. Na tym 
ostatnim polu współpracowały aktywnie z PIA organizacje pozarządo-
we, takie jak PAH i PCK (Samoraj 2007: 42). Otrzymywane zasiłki tak 
naprawdę wiele nie rozwiązywały, gdyż były za niskie, aby wynająć 
mieszkanie i wystartować do samodzielnego życia w Polsce. Większość 
osób ze statusem uchodźcy brała je i po prostu wyjeżdżała, gdyż była 
to kwota w sam raz na sfi nansowanie takiego wyjazdu. Wśród uchodź-
ców powszechne było wówczas przekonanie, że są to pieniądze na bilet 
za granicę.

Program PIA od początku nie miał oparcia w przepisach ustawowych, 
a jego realizacja przez MSW była poniekąd wymuszona przez sytuację. 
Ostatecznie zakończono go w 1997 r., gdy znowelizowano ustawę o po-
mocy społecznej, która nałożyła obowiązek integracji uchodźców na wo-
jewodów, a nowa ustawa o cudzoziemcach z 7 grudnia 1997 r. wyraź-
nie nie dawała podstaw do kontynuacji programu integracji przez MSW. 
Dopiero jednak w 1998 r., kiedy nastąpiło porozumienie między MSWiA 
a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, mogły ruszyć od nowa dzia-
łania w zakresie integracji. Miały być realizowane przez gminne Ośrodki 
Pomocy Społecznej koordynowane przez Zespoły Pomocy Społecznej pod-
ległe wojewodom. Niestety pojawiły się problemy z fi nansowaniem pro-
cesu integracji i w praktyce aż do 2001 r. poza zapomogami na pokrycie 
najbardziej podstawowych potrzeb uchodźcy nie mogli liczyć na żadne 
działania integracyjne ze strony tych instytucji. 

W okresie tym większość prac związanych z integracją wykonywa-
ły organizacje pozarządowe. Polska Akcja Humanitarna uruchomiła 
własny ośrodek dla uchodźców, zwany „Domem uchodźcy”, oraz pro-
wadziła system mieszkań rotacyjnych, które udostępniała uchodźcom 
do momentu ich usamodzielnienia się. Pomagała też uchodźcom, wraz 
z Caritas, w znalezieniu mieszkania i pracy oraz w uzyskaniu dostępu 
do kursów językowych. Pomocy fi nansowej na te dziania udzielał też 
UNHCR. W praktyce w okresie tym, gdyby nie wysiłek Polskiej Akcji 
Humanitarnej, uznani uchodźcy w ogóle nie mogliby liczyć na jakąkol-
wiek pomoc. 
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Należy powiedzieć, że choć większość uchodźców wyjeżdżała, 
to od początku były wśród nich osoby, które jednak zostawały w Pol-
sce. W pierwszym rzędzie byli to tzw. uchodźcy sur place, do których 
należeli przeważnie zintegrowani już cudzoziemcy odbywający studia 
w Polsce. Następnie ci, którzy znaleźli sobie w Polsce partnerów, z któ-
rymi mogli zawrzeć związki małżeńskie. 

Można powiedzieć, że skończone studia i względnie udane małżeń-
stwo (a niekiedy jedno i drugie razem) to czasami był najlepszy sposób 
na integrację. Osobom tym na ogół nie była potrzebna większa pomoc 
ze strony organizacji pozarządowych. Dość szybko opanowały one język 
polski, znalazły wsparcie ze strony swoich polskich znajomych i przyja-
ciół, a więc także pracę i mieszkanie. Dla nich zazwyczaj dalsza migracja 
nie miała już sensu, gdyż musieliby wszystko przechodzić od począt-
ku bez gwarancji sukcesu. Trzecią grupą, która pozostawała niekiedy 
w Polsce, były osoby szczególnie przedsiębiorcze i zaradne. Urodzeni 
biznesmeni, którzy odkrywali w Polsce na progu lat dziewięćdziesiątych 
dobre miejsce do robienia interesów, zwłaszcza na Stadionie Dziesięcio-
lecia w Warszawie. Byli to przeważnie uchodźcy ze Sri Lanki, Armenii 
i niektórych krajów afrykańskich. Dzięki stadionowi stawali samodziel-
nie na nogi. Dawał on im szansę na odniesienie sukcesu fi nansowego, 
co dla większości imigrantów, w tym i uchodźców, zawsze było niezbęd-
nym warunkiem integracji. Obok studiów i małżeństwa to stadion był 
kolejną najskuteczniejszą instytucją integrującą cudzoziemców, nawet 
tych, którzy nie otrzymali statusu uchodźcy i pozostawali w Polsce nie-
legalnie (Krzyżaniak 2002; Krupińska 2002). 

Były jednak także wśród uchodźców osoby szczególnie zmęczone sy-
tuacją migracyjną i lękające się dalszego ryzyka, zwłaszcza jak nie mia-
ły na kogo liczyć w krajach zachodniej Europy. Ci także chcieli zostać, 
ale nie będąc tak zaradni, jak wymienieni wyżej, zazwyczaj bez pomo-
cy z zewnątrz nie dawali sobie rady. Każdy z uznanych uchodźców, 
który chciał zostać w Polsce, musiał najpierw wyjść z błędnego koła, 
jakie czasami stanowiło wynajęcie mieszkania, załatwienie meldunku 
i zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy. Bez zameldowania nie można 
było zarejestrować się w Urzędzie Pracy, otrzymać zasiłku dla bezrobot-
nych i korzystać z prawa do opieki medycznej, a mało który właściciel 
mieszkania gotowy był zameldować u siebie uchodźcę. Stałą pracę bez 
znajomości języka polskiego i żadnych dokumentów potwierdzających 
wykształcenie i umiejętności zawodowe też było trudno znaleźć. Zresz-
tą dla niektórych osób nieznających języka polskiego samo załatwianie 
tych spraw w urzędzie czy pójście np. do lekarza przerastało nieraz ich 
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możliwości. W sumie nie było wiele takich osób, ale to właśnie im na-
wet skromna pomoc z programów takich jak PIA i pomoc wolontariuszy 
pracujących w PAH, którzy pomagali im we wszystkich tych sprawach, 
była najbardziej potrzebna. 

Niektórzy spośród nich dawali sobie radę w ten sposób, że łączyli 
się w grupy i razem w kilka osób wynajmowali jedno nieduże mieszkanie 
i mieszkali tam razem. Skromne zasiłki, które otrzymywali, zazwyczaj 
na nic więcej nie pozwały. Jeśli mieli pracę, to z czasem powoli się usa-
modzielniali. Niektórym później udało się dostać jakieś małe mieszkanie 
komunalne. Zanim jednak do tego doszli, często upływało kilka lat. 

Trzeba tu podkreślić, że poza wspomnianymi trudnościami, proble-
mem w integracji był w Polsce zawsze brak tzw. grup wsparcia, które 
z reguły w krajach imigracyjnych wywodzą się z członków rodzimej gru-
py etnicznej, którzy wcześniej osiedlili się w danym kraju. W Polsce rolę 
takich grup z konieczności muszą pełnić wzajemnie wobec siebie sami 
uchodźcy i wolontariusze z organizacji pozarządowych. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ponownie zdecydowało się 
działać w dziedzinie integracji w grudniu 2000 r., kiedy to wydano 
rozporządzenie dotyczące integracji uchodźców. Zaczęto przyznawać 
uchodźcom zasiłki, niestety z reguły wiele miesięcy zalegano z ich wy-
płatami. Przez co ci, którzy na nie liczyli, znaleźli się nieraz w jesz-
cze gorszej sytuacji, gdyż np. właściciele wynajmowanych mieszkań 
nie mieli zamiaru przedłużać im umowy najmu. Do 2004 r. większość 
programów była przerywana, gdyż uchodźcy po wzięciu zaległych pie-
niędzy z kilku miesięcy najczęściej wyjeżdżali z kraju (Kosowicz 2007: 
123). Dopiero od stycznia 2005 r. programy integracyjne zaczęły dzia-
łać bardziej efektywnie. Sytuacja powoli się zmieniała po przyjęciu Pol-
ski do Unii Europejskiej. Polska w końcu musiała wprowadzić jakieś 
skuteczne programy w dziedzinie integracji uchodźców. 

Obecnie sytuacja prawna w dziedzinie integracji jest następująca. 
W myśl ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. koordynatorem 
działań na rzecz integracji uchodźców jest wojewoda (art. 22 pkt 5), zaś 
bezpośrednim realizatorem pomocy integracyjnej są Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie (PCPR)5. Cudzoziemiec posiadający status uchodźcy 
otrzymany w Polsce lub zgodę na pobyt tolerowany ma prawo do świad-
czeń z pomocy społecznej (Art. 5 pkt 2). Rozdział V tej ustawy (art. 91 
do 95) w całości poświęcony został społecznej integracji uchodźców6, 

5 Dz. U. z 2004 r., nr 64, poz. 593. 
6 W ciągu 14 dni od daty uzyskania statusu uchodźca składa wniosek o udzielenie mu pomocy 

we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, urzędzie starosty. Pomoc ta przysługuje 
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a szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy uchodźcom, wysokość 
świadczeń pieniężnych, formy i zakres pomocy oraz warunki jej wstrzy-
mania lub odmowy zostały określone w specjalnym rozporządzeniu7. 
W związku z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach w marcu 2008 r. 
i przyjęciem w niej kategorii „ochrony uzupełniającej” powstał nowy 
projekt tego rozporządzenia. 

Uznani uchodźcy, a także cudzoziemcy posiadający zgody na po-
byt tolerowany, zrównani są w prawach z obywatelami polskimi (nie 
są uprawnieni jedynie do głosowania w wyborach oraz do wyjazdu bez 
wiz do krajów, w których obywateli polskich nie dotyczy obowiązek wi-
zowy). Ponadto osoby ze statusem uchodźcy mogą brać udział w rocz-
nych, bezpłatnych Indywidualnych Programach Integracyjnych (IPI). 
Cudzoziemcy ze zgodą na pobyt tolerowany – mimo że znajdują się 
w porównywalnie trudnej sytuacji życiowej i mają podobne problemy 
adaptacyjne – nie są do nich uprawnieni8. 

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem Ministra Pracy z wrześ-
nia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom na IPI składają 
się następujące elementy: świadczenia pieniężne, opłacanie składki 
na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, praca socjalna oraz specja-
listyczne poradnictwo pracownika socjalnego9. Środki na te działania 
pochodzą z budżetu wojewody. W 90% kierowane są jako dotacje celowe 
do powiatów. Pozostałe przekazywane są do PAH i Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej, które nadal biorą udział w działaniach integracyjnych. 
Głównymi realizatorami tego programu są jednak pracownicy Powia-

uchodźcy od tego miesiąca kalendarzowego, w którym został złożony wniosek, a obejmuje ona 
świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie kosztów nauki języka, opłacanie za uchodźcę 
składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej 
fi nansowanych ze środków publicznych oraz specjalistyczne poradnictwo. 

7 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania 
pomocy uchodźcom (Dz.U. z 2005 r., nr 201, poz. 1669).

8 Wprawdzie wpisano prawo do programów integracyjnych dla cudzoziemców ze zgodą na pobyt 
tolerowany w projekt zmiany ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, 
jednakże do dnia oddania książki do druku – m.in. w związku z wcześniejszymi wyborami 
parlamentarnymi – nowelizacja nie została uchwalona. 

9 Kwoty świadczeń pieniężnych, jakie otrzymuje uchodźca w ramach Indywidualnego Progra-
mu Integracji, kształtują się następująco. W pierwszym półroczu programu (miesięcznie): 
a) do 1149 zł na osobę samotnie gospodarującą; b) do 804 zł na osobę w rodzinie dwuoso-
bowej; c) do 689 zł na osobę w rodzinie trzyosobowej; d) do 574 zł na osobę w rodzinie przy-
najmniej czteroosobowej; w drugim półroczu programu (miesięcznie): a) do 1033 zł na osobę 
samotnie gospodarującą, b) do 723 zł na osobę w rodzinie dwuosobowej, c) do 620 zł na osobę 
w rodzinie trzyosobowej, d) do 517 zł na osobę w rodzinie przynajmniej czteroosobowej. Za-
siłek, który uchodźca otrzymuje w celu pokrycia kosztów utrzymania, powinien być przezna-
czany zwłaszcza na zakup żywności, odzieży, środków higieny oraz na opłaty mieszkaniowe. 
Zasiłek wypłacany jest do 15. dnia każdego miesiąca. Udzielona pomoc obejmuje też małolet-
nie dzieci uchodźcy oraz małżonka, jeśli oni również posiadają status uchodźcy, natomiast nie 
przysługuje uchodźcy będącemu małżonkiem obywatela polskiego. 
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towych Centrów Pomocy Rodzinie. Współpraca z uchodźcą może trwać 
nie dłużej niż rok kalendarzowy. PCPR jest zobowiązane do udzielania 
uchodźcy informacji odnośnie zaplanowanej pomocy, warunków jej od-
mowy lub wstrzymania, do wspierania uchodźcy w kontaktach ze śro-
dowiskiem lokalnym, do pomocy w znalezieniu mieszkania10, do prowa-
dzenia z uchodźcą pracy socjalnej oraz działań wynikających z sytuacji 
życiowej uchodźcy. 

Uchodźca jest zobowiązany natomiast do zameldowania w miejscu 
zamieszkania, zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy i ak-
tywnego poszukiwania pracy, do uczęszczania na kursy języka polskie-
go (jeśli jest taka potrzeba), do współpracy i kontaktu, przynajmniej 
dwa razy w miesiącu, z realizatorem programu, do wykonywania dzia-
łań wynikających z jego sytuacji życiowej, a uzgodnionych z realizato-
rem. Ten uzgodniony z uchodźcą program, wraz z kosztorysem reali-
zacji, zostaje przesłany przez PCPR do wojewody, który po akceptacji 
programu przekazuje środki na jego realizację.

Indywidualne Programy Integracyjne są dla uchodźców nieobowiąz-
kowe. Cudzoziemiec może do nich przystąpić, pod warunkiem, że złoży 
wniosek o IPI w ciągu 60 dni od daty otrzymania na piśmie decyzji 
o uzyskaniu statusu uchodźcy11. Programy te układane są przez pra-
cowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowych Centrach Pomocy 
Rodzinie we współpracy z uchodźcami, po przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego. Udzielanie wsparcia uchodźcom w ramach Indywi-
dualnych Programów Integracyjnych jest uzależnione od wypełniania 
przez nich obowiązków określonych w umowie dotyczącej IPI. Jeżeli 
uchodźca np. nie bierze udziału w lekcjach języka polskiego, nie reje-
struje się w Powiatowym Urzędzie Pracy albo nie poszukuje aktywnie 
pracy, wówczas pomoc integracyjna może zostać wstrzymana12.

10  W kwestii znalezienia mieszkania dla uchodźcy PCPR współpracuje z właściwym wojewo-
dą i gminą, uwzględniając w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez 
uchodźcę. Jeśli uchodźca zrezygnuje z zamieszkania w miejscu wskazanym przez wojewodę 
podczas programu integracyjnego, oznacza to równocześnie rezygnację uchodźcy z realizacji 
programu. Zmiana miejsca zamieszkania podczas realizacji programu jest możliwa jedynie 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

11  Uchodźca powinien zdeklarować swoją chęć zamieszkania na danym obszarze oraz gotowość 
do podjęcia realizacji programu integracyjnego, który zostanie opracowany z uwzględnieniem 
sytuacji życiowej uchodźcy. Ponadto składa pisemne oświadczenie, że nie zwrócił się z podob-
nym wnioskiem do urzędu w innym województwie. Do wniosku powinny być załączone kopie 
decyzji o nadaniu statusu uchodźcy oraz wydanej w związku z tym karty pobytu, dokumentu 
podróży zgodnego z Konwencją Genewską z 1951r. Uchodźca może również dołączyć kopie in-
nych dokumentów, które mogą być przydatne podczas opracowania dla niego Indywidualnego 
Programu Integracyjnego.

12  Jeśli uchodźca nie będzie się wywiązywał ze swoich zobowiązań, możliwe jest wstrzymanie 
udzielanej pomocy, zwłaszcza w przypadku braku aktywnego udziału uchodźcy w procesie 
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Jak dotąd Indywidualne Programy Integracyjne realizowane były 
wyłącznie w województwie mazowieckim. Głównie na terenie miasta 
Warszawy, a poza tym w powiatach Nowy Dwór, Piaseczno, Pruszków, 
Wołomin, Siedlce, Radom i Płock. O miejscu realizacji programu inte-
gracyjnego decyduje wojewoda, ale bierze pod uwagę do pewnego stop-
nia preferencje samego uchodźcy. Ci zaś najczęściej chcą mieszkać 
w Warszawie, a jeśli jest inaczej, to związane jest to przeważnie z poło-
żeniem ośrodka, w którym przebywali. Przez pierwsze 3 miesiące reali-
zacji programu uchodźcy zresztą zwykle nadal przebywają w ośrodku. 
Rocznie w programach bierze udział średnio po sto kilkadziesiąt osób 
dorosłych i mniej więcej tyle samo dzieci. Przy czym liczba ta z roku 
na rok wzrasta. Tak np. w 2004 r. uruchomiono 107 indywidualnych 
programów, w których wzięło udział 297 uchodźców, natomiast w 2007 
r. programów było już 155 i objęto nimi 445 osób (oczywiście połowę 
z tej liczby stanowiły dzieci). Pod względem narodowościowym w ponad 
90% są to uchodźcy z Federacji Rosyjskiej (Czeczeni). Resztę stanowią 
pojedyncze osoby z różnych innych krajów. Najczęściej pochodzą z Bia-
łorusi, Azerbejdżanu, Somalii, Kamerunu, Afganistanu, Iranu, Pakista-
nu, Sudanu, Turcji czy Konga (Sprawozdanie z realizacji IPI…, 2008). 

Ponadto w 2007 r. od stycznia do listopada dzięki środkom pozyska-
nym z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców po raz pierwszy 
organizowane były szkolenia skierowane do osób przebywających na po-
bycie tolerowanym. Obejmowały kursy języka polskiego z elementami 
wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej oraz systemu funkcjonowania 
państwa i społeczeństwa polskiego. Zorganizowano również warsztaty 
dla pracowników socjalnych PCPR. Szkolenia obejmowały zagadnienia 
związane z problemami integracji, kulturami krajów pochodzenia, ra-
dzenia sobie ze stresem itp. Pracowników tych przygotowywano do wy-
konywania kilku ról w trakcie kontaktów z uchodźcami, roli badacza 
(poznającego potrzeby i problemy uchodźcy), architekta (konstruującego 
z uchodźcą program integracji), maklera (nawiązującego kontakty z roz-
maitymi organizacjami), mediatora (negocjującego w jego imieniu z róż-
nymi instytucjami), opiekuna i nadzorcy (kontrolującego jego postępy). 

swojej integracji, uporczywego i zawinionego niewykonywania zobowiązań przez uchodźcę, 
wykorzystania pomocy niezgodnie z celem, w jakim została udzielona, podania nieprawdzi-
wych danych odnośnie sytuacji życiowej (do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich 
informacji). Udzielanie pomocy wstrzymuje się również wówczas, gdy uchodźca przebywa po-
nad 30 dni w zakładzie opieki zdrowotnej (do czasu opuszczenia zakładu) oraz gdy przeciwko 
uchodźcy jest wszczęte postępowanie karne (do czasu prawomocnego zakończenia postępo-
wania, chyba że uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu). Jeśli uchodźca zo-
stanie pozbawiony statusu uchodźcy, następuje odmowa udzielenia pomocy w formie zasiłku 
na pokrycie kosztów utrzymania (wymienione poniżej) oraz nauki języka polskiego. 
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Obecnie dzięki środkom unijnym rozwija się dodatkowa sieć usług 
skierowanych do uchodźców. Są to przede wszystkim dodatkowe war-
sztaty, szkolenia zawodowe, doradztwo prawne i kursy języka polskie-
go. Organizuje je m.in. Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodo-
wej i Klub Uchodźcy w Warszawie. Ten ostatni jest również miejscem, 
gdzie uchodźcy mogą się spotykać, organizować spotkania okolicznoś-
ciowe, korzystać z komputera itp. Podobną działalność prowadzi Fun-
dacja na Rzecz Integracji Zawodowej i Społecznej oraz Rozwoju Przed-
siębiorczości VIA oraz Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

5. Główne problemy integracji uchodźców w Polsce 
(Indywidualne Programy Integracyjne)

Największym problemem w adaptacji uchodźców w Polsce od po-
czątku był brak dla nich dostępnych mieszkań. Ceny wynajmu na wol-
nym rynku są dla nich zbyt wysokie. Mimo to 73% uchodźców, którzy 
zdecydowali się pozostać w Polsce i przystąpić do IPI, nie ma innego wy-
boru. Najczęściej wynajmują je w podwarszawskich miejscowościach, 
gdzie ceny są nieco niższe lub czynią to w sposób, jaki opisywaliśmy 
powyżej. Należy dodać, że jeśli nawet znajduje się odpowiednie miesz-
kanie, to bardzo trudno przekonać właściciela, aby zameldował w nim 
czasowo cudzoziemca-uchodźcę. Stąd prawie co czwarty uczestnik IPI 
nadal mieszka w ośrodku, a tylko 2% spośród nich udało się dostać 
mieszkania komunalne. Pochodzą one najczęściej z zasobów miasta 
Warszawy, Radomia lub innych miasta, w których realizowane są In-
dywidualne Programy Integracji, lub z zasobów TBS, jak na Pradze Pół-
noc. Są to niewielkie liczby 2 do 5 mieszkań rocznie. 

Kolejnym problemem dla uchodźców jest dostanie stałej w miarę 
dobrze płatnej pracy. Słaba lub żadna znajomość języka polskiego, ni-
skie wykształcenie i brak kwalifi kacji zawodowej uniemożliwiają wielu 
z nich jej znalezienie. Mimo wielu szkoleń zawodowych organizowa-
nych przez Urząd Pracy, uchodźcy rzadko korzystają z takich ofert. 
W Warszawie tylko 21 osób biorących udział w IPI podjęło w 2007 r. 
stałą pracę w takich zawodach, jak spawacz, monter instalacji sanitar-
nych, piekarz, ochraniarz, pomoc kuchenna, mechanik samochodowy, 
blacharz, sprzątanie, praca przy robieniu kebabu czy praca fi zyczna 
w hipermarkecie. Pozostali wykonywali tylko prace sezonowe lub do-
rywcze w szarej strefi e lub na umowę zlecenie.
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Z nauką języka polskiego też bywają problemy. W ramach IPI pro-
wadzona jest nauka przez Fundację Nauki Języków Obcych „Linguae 
Mundi” w sposób bardzo nowoczesny. W jej trakcie uchodźcy mają 
okazję zapoznać się z elementami kultury, geografi i i historii polskiej. 
Organizowane są wyjścia do muzeów, kina, ogrodu zoologicznego, a na-
wet wycieczki np. do Krakowa. Zapoznaje się ich z niektórymi polskimi 
tradycjami, zwłaszcza świątecznymi. Oswaja się ich z innymi rolami 
niż rola „uchodźcy”. Reaguje aktywnie na ich potrzeby, tzn. uczy tego, 
co faktycznie przyda im się najszybciej. Fundacja odnotowuje wiele 
sukcesów, obserwując postępy czynione przez niektórych uczestników 
programu. Jak mówią jej nauczyciele: „widać niekiedy rozkwitanie czło-
wieka”. Równie wielu uchodźców jednak nie wykorzystuje stworzonych 
im możliwości. Zazwyczaj mężczyźni usprawiedliwiają się brakiem cza-
su z powodu pracy lub jej poszukiwania, a kobiety – zajmowaniem się 
gospodarstwem domowym, opieką nad dzieckiem, ciążą lub okresem 
połogu. Wszyscy narzekają na wysokie koszty dojazdu na kursy. Stąd 
fundacja podjęła się również realizować je w miejscach zamieszkania 
uchodźców. Niewątpliwie brak jednak ściślejszego egzekwowania przez 
pracowników PCPR ustawowego obowiązku nauki języka polskiego.

Podsumowując prowadzone działania integracyjne w ramach IPI trze-
ba stwierdzić, że na dzień dzisiejszy trudno jeszcze zdecydowanie ocenić 
ich skuteczność. Faktem jest, że jedynie niewielka liczba uchodźców bio-
rących udział w programie po jego zakończeniu usamodzielniła się i na-
wiązała dobre kontakty z polskim otoczeniem. Najczęściej są to samotni, 
młodzi mężczyźni. Rzadko udaje się skończyć program matkom z dziećmi. 
Wiele z nich z powodu nieuczestniczenia w zajęciach w dalszym ciągu nie 
zna języka polskiego. Tylko w zakresie podstawowych założeń programu 
dotyczących zarejestrowania się uczestnika w Urzędzie Pracy, rozpoczęcia 
przez niego kursu języka polskiego, wyboru lekarza pierwszego kontak-
tu i zdobycia zameldowania udaje się większości benefi cjentów osiągnąć 
cel. Nie oznacza to oczywiście, że działania integracyjne zakończyły się 
w ich przypadku sukcesem. Prawie jedna trzecia (32%) programów jest 
przerywana, gdyż biorący w nich udział decydują się jednak na wyjazd 
z Polski lub nie wywiązują się z przyjętych na siebie zobowiązań. Nawet 
po ukończeniu programu czy otrzymaniu mieszkania komunalnego czy 
rotacyjnego niektórzy jego uczestnicy wyjeżdżają. Przyczyną jest pogłę-
biające się z upływem czasu rozczarowanie uchodźców ogólną sytuacją 
w Polsce, a zwłaszcza poziomem oferowanych im zarobków oraz ofero-
wanej pomocy społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów wynajęcia 
mieszkania i ogólnego utrzymania. 
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Zdaniem niektórych pracowników socjalnych czas trwania progra-
mu integracyjnego ograniczony do jednego roku dla uchodźców jest 
zbyt krótki, aby przygotować ich do samodzielnego funkcjonowania 
na polskim rynku pracy oraz w innych dziedzinach naszego życia spo-
łecznego. Wydaje się im także paradoksem, że uznani uchodźcy zy-
skują mniejszy zakres pomocy niż osoby ubiegające się o ten status, 
które mają zagwarantowane m.in. zakwaterowanie w ośrodkach dla 
uchodźców, wyżywienie, ubranie, a oprócz tego otrzymują jeszcze tzw. 
kieszonkowe. Jak mówi jedne z Rosjan: Po prostu jest to status takie-
go obcego, który się stara o otrzymanie... Najwięcej daje karta poby-
tu, a potem ośrodek trzy miesiące i wyrzucają na ulicę. Wyrzucili mnie 
dwunastego grudnia. To byłoby co innego, gdyby człowiek nie dostał 
statusu, który gwarantuje jakieś pieniądze cały rok… on nie daje ani 
ubezpieczenia zdrowotnego, ani nic [uchodźca z Rosji1]. Czy jednak wy-
dłużanie programu integracyjnego i zwiększanie opieki socjalnej może 
to zmienić, a nie spowoduje tylko zjawiska tzw. wyuczonej bezradności 
tak często obserwowanej u uczestników rozbudowanych programów 
integracyjnych w niektórych państwach zachodnich? 

Ogólnie rzecz biorąc, badacze tych zagadnień podkreślają, że braku-
je w tych programach odpowiednio wyszkolonych pracowników do pra-
cy z uchodźcami, a ci, którzy są zaangażowani, przeciążeni są często 
innymi obowiązkami. Ważnym czynnikiem pozostają także nie zawsze 
najlepsze relacje z innymi instytucjami publicznymi, które mają wpływ 
na przebieg integracji uchodźców. Postuluje się bardziej intensywną 
współpracę instytucji, organizacji i osób zaangażowanych na rzecz 
integracji uchodźców (Sprawozdanie z realizacji IPI…, 2008). Kluczo-
wym zagadnieniem w usamodzielnianiu się uchodźców, o które chodzi 
w tych programach integracyjnych, jest jednak posiadanie przez nich 
wreszcie domu. Bez szerszego wykorzystywania zasobów mieszkanio-
wych gmin w całej Polsce i programu taniego budownictwa socjalnego 
trudno planować integrację uchodźców na większą skalę.

Zwraca się też uwagę na brak zainteresowania i współpracy więk-
szości uchodźców biorących udział w tych programach, wśród których 
przeważają głównie osoby narodowości czeczeńskiej (Samoraj, Bienie-
cki 2007: 98-101). Podkreśla się także, że w ramach tych programów 
sukces integracyjny odniosły głównie te osoby, które mogły poradzić 
sobie na polskim rynku pracy (posiadały odpowiednie i poszukiwane 
na nim kwalifi kacje) oraz znały przynajmniej na poziomie podstawo-
wym język polski (Pawlak, Rybińska 2007: 129-131). Pamiętać też 
trzeba, że nikogo nie zintegruje się na siłę. Udaje się to tym, którzy 
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posiadają odpowiednio silne motywacje i rzeczywiście sami odczuwają 
potrzebę jak najszybszego usamodzielnienia się w Polsce. Ci, którzy 
będą chcieli wyjechać, i tak wyjadą.

Nie można jednak zapominać o specyfi cznej sytuacji uchodźcy. Zda-
niem osoby zaangażowanej od wielu lat w te sprawy: „powodzenie inte-
gracji zależy w dużej mierze od czynników zewnętrznych: między inny-
mi od właściwej edukacji i pomocy społecznej, od klimatu społecznego. 
A w tym wszystkim jest biedny człowiek, który powinien się z nami 
integrować, ale co innego ma on na głowie: swoją rodzinną tragedię, 
bliskich, którzy zostali gdzieś daleko, pozbawioną środków do życia 
matkę, której trzeba wysłać pierwsze zarobione pieniądze zamiast za-
płacić za wynajem mieszkania w Polsce” (Gebert 2008: 29). 

6. Integracja uchodźców – wyzwania normalnego 
życia a polityka państwa 

Poszukiwacze azylu mają świadomość własnej inności oraz poczucie 
naznaczenia w społeczeństwie kraju przyjmującego. Niemożność w nim 
pełnoprawnego uczestnictwa i sporadyczne kontakty z Polakami tyl-
ko ich w tym utwierdzają. Trafnie przewidują, że określenie się jako 
„uchodźca” wcale nie musi prowadzić do oczekiwanych przez nich rela-
cji z otoczeniem. Ułatwić np. znalezienie pracy, mieszkania, przyjaciół, 
dziewczyny itp. Uchodźcom przypisuje się bowiem nie tylko możliwość 
bycia gdzieś prześladowanym, motywacje związane z ucieczką przed 
wojną i przemocą, ale także skrajne ubóstwo, bezdomność, przemiesz-
czanie, oddzielenie, rezygnację, poniżenie, tragedię, desperację, zagu-
bienie, rozpacz, słowem całą ludzką nędzę. 

Uchodźcy to także „obcy” i to w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze, 
jako cudzoziemcy, ludzie różnych ras i religii, których języki i obyczaje 
mogą być całkowicie niezrozumiałe. Po drugie, jako ludzie nieprzypisa-
ni do określonego państwa i narodu, stojący w opozycji do „narodowego 
porządku rzeczy”. Słowem niebędący na swoim miejscu, znajdujący się 
w stanie zawieszenia. Dlatego uchodźcy wywołują równocześnie irytację 
i miłosierdzie, lęk i niezrozumienie, miłość i nienawiść. Mogą wzbudzać 
współczucie i chęć pomocy, bliższe zainteresowanie ich losem, ale z reguły 
„wizytówka uchodźcy” nie jest dobrym biletem wstępu do grona uznanych 
obywateli. Większość ludzi kwalifi kuje ich jako biednych i skrzywdzonych 
klientów opieki społecznej i organizacji humanitarnych, ale nie jako osoby, 
które mogłyby być ich partnerami (Oliwa-Ciesielska 2006: 169-181).
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Zauważają to pracownicy socjalni ośrodka: Niech pan sobie wyob-
razi, że jest pan chłopakiem z Ugandy, który poszedł na dyskotekę i po-
znał dziewczynę. Ona mówi ojej, jaki ty jesteś fajny. Tańczą razem. Piją 
piwo. Po czym ona pyta, gdzie mieszkasz, może cię odwiedzę? A on jej 
mówi, wiesz w ośrodku dla uchodźców w czteroosobowym pokoju. Syf 
mamy tu generalnie, ale poza tym dostaję 70 złoty na miesiąc. To może 
wpadniesz? [pracownica socjalna]. Rozmówcy z ośrodków dla uchodź-
ców starali się więc zdystansować od etykiety uchodźcy, podkreśla-
jąc, że są w pierwszej kolejności ludźmi, dopiero potem uchodźcami, 
bo przecież nikt nie rodzi się uchodźcą [uchodźca z Somalii]. 

W rozmowach z uchodźcami zaobserwowaliśmy charakterystycz-
ną ambiwalencję w odniesieniu do ich statusu społecznego. Z jednej 
strony powtarzali, jakby przekonując samych siebie, że bycie uchodźcą 
niczego nie zmienia w ich kontaktach z otoczeniem. Z drugiej skarżyli 
się jednak, że w odczuciu Polaków uchodźca to ktoś gorszy: Uchodźca 
to obywatel ostatniej kategorii w obcym kraju – to ostatnia rzecz, o jakiej 
się myśli... Tu się mówi: „Jesteście ludźmi, macie swoje prawa”, ale 
to tak nie wygląda. Nie zobaczysz tych praw wprowadzonych w życie. 
Są w książkach, na piśmie, ale nie w życiu [uchodźca z Ugandy]. Podob-
ne opinie wypowiadane są nie tylko wobec urzędników reprezentują-
cych władze, ale wobec zwykłych obywateli: Większość Polaków myśli, 
że każdy uchodźca to żebrak, że pochodzimy z biednych krajów... i nie 
są wobec nas otwarci. Więc to jest tak: „Jesteś uchodźcą? Aha, to do wi-
dzenia, pa pa” [uchodźca z Somalii]. 

Z naszego punktu widzenia nie zawsze można jednoznacznie ocenić, 
czy określona postawa i zachowanie, jak np. niechęć do podawania 
ręki, unikanie siadania w autobusie w pobliżu uchodźcy czy unika-
nie wchodzenia z nimi w jakiekolwiek bliższe relacje, wiążą się zawsze 
z faktem, że są oni uchodźcami. Mogą wiązać się one z szeroko pojmo-
wanym rasizmem jako obawą przed chorobami i lękiem przed „obcymi”. 
Polacy nierzadko kierują się uprzedzeniami wobec osób ciemnoskórych 
(„Murzynów”), a jeszcze częściej wobec rosyjskojęzycznych uchodźców 
(„Ruskich”): Czasami, kiedy wchodzę do jakiegoś sklepu z przyjacielem, 
proszę o coś... Kiedy mówię po angielsku, to czuję, że mnie szanują, ale 
kiedy mój przyjaciel mówi do mnie po rosyjsku, to jest zupełnie inaczej 
[uchodźca z Nigerii]. 

Oczywiście, gdy zachowanie takie ma miejsce w pobliżu ośrodka 
dla uchodźców, jak np. na pętli autobusowej przed elektrociepłownią 
na Siekierkach, to nie ulega wątpliwości, że wsiadające tam osoby wie-
dzą, że ciemnoskórzy osobnicy w tym miejscu mogą być tylko uchodź-
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cami. Zachowania takie wobec osób o innym kolorze skóry, inaczej się 
ubierających, wyróżniających się jakimiś cechami wskazującymi, jak 
język rosyjski, na ich „obcość”, obserwowane są i w innych miejscach 
(Ząbek 2007). Sami uchodźcy nie mają jednak wątpliwości, że nie tylko 
o rasizm i zwykłe uprzedzenia tu chodzi, ale właśnie o fakt spostrze-
gania ich jako uchodźców: Wiedzą, że jesteśmy uchodźcami. To jest już 
minus 10 punktów. Uważają nas za gorszych, za niższą warstwę społe-
czeństwa. Czasami jak siądę koło kogoś w autobusie, to ta osoba potrafi  
się przesiąść na inne miejsce... To się często zdarza. Ci ludzie, którzy 
mieszkają tutaj, uważają, że jesteśmy niczym. Do tego jesteśmy czarni, 
to znów jest minus 10 punktów. To daje minus 20 punktów [uchodźca 
z Liberii].

Poszukiwacze azylu zdają sobie sprawę, że przyznając się do swego 
statusu, informują, że przyjechali tu po pomoc, że są bezsilni i zdani 
na łaskę obcego państwa, przez co automatycznie stawiają się na pozy-
cji gorszej w relacji z Polakami. Świadomość tego jest szczególnie boles-
na dla mężczyzn w kontaktach z kobietami, stąd przynajmniej na po-
czątku znajomości z reguły nie przyznają się, że są uchodźcami: Wiesz, 
kiedy ja poznaję na przykład polskie dziewczyny, to staram się im nie 
mówić, że jestem uchodźcą. Ja im mówię, że ja się tu uczę. Studentem 
jestem [uchodźca z Nigerii].

Niektórzy z badanych uchodźców odmawiali wręcz utożsamiania ich 
z uchodźcami, spostrzegając to słowo jako przyznanie się do pewne-
go rodzaju porażki życiowej: Nie jestem uchodźcą. Mnie zależy tylko 
na statusie – jak wszystkim tutaj. Mnie zależy tylko, aby Polska mnie 
nie wydała Łukaszence [uchodźca z Białorusi]. Wobec przypadkowo 
poznanych Polaków, np. na dyskotece, nie ujawniają z reguły, kim 
są w Polsce i co naprawdę robią: Jak mnie pytają skąd jestem, to mó-
wię, że ze Sierra Leone. Jak mnie pytają co tu robię, to mówię, że miesz-
kam tutaj i pracuję. Może jeszcze powinienem wyjść na scenę i opowie-
dzieć moją historię. Nie, nie opowiadam, to moja sprawa. Zresztą i tak 
nikt by nie uwierzył [uchodźca z Sierra Leone].

Ci, którzy jednak przyznali, że są uchodźcami, podkreślali nato-
miast, że jest to sytuacja przejściowa, którą zakończy otrzymanie sta-
tusu uchodźcy, wtedy ich życie na powrót się ułoży i będzie jak wcześ-
niej: Myślę, że bycie uchodźcą to pierwszy moment nowego życia. Bycie 
uchodźcą to rozpoczęcie czegoś od początku. Kiedy już zacząłeś, nie je-
steś już więcej uchodźcą, jesteś zintegrowany z nowym systemem, albo 
starasz się być, starasz się żyć i działać w tym systemie. Zgodnie z Kon-
wencją Genewską w przypadku decyzji pozytywnej zostajesz uzna-
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ny za uchodźcę, dostajesz dokumenty, zaczynasz pracować, możesz 
podróżować po innych krajach, zaczynasz nowe życie. Nie jesteś więcej 
uchodźcą. Masz dokumenty, masz możliwości do rozpoczęcia nowego 
życia. To jest to, do czego dążę. To nie jest tak, że przyjaciele, wszy-
scy myślą o tobie. Nie... Myślę, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi, 
nieważne czy jesteś uchodźcą czy nie. Nie jest to stan stały. Po prostu 
czasami są takie okoliczności życiowe, że musisz wyjechać ze swojego 
kraju i złożyć podanie o status gdzie indziej [uchodźca z Nigerii].

Ta wypowiedź jest znacząca, gdyż w znacznej mierze jest zbieżna 
z antropologiczną defi nicją „uchodźcy” sformułowaną przez Harrel-
Bond i Voutire (Harrel-Bond i Voutire 1992: 7). Cytowany badany 
uchodźca w swej wypowiedzi kładzie nacisk, podobnie jak wspomnia-
ne badaczki, na przejściowość (ograniczoność w czasie) tego statusu. 
Człowiek uchodźcą zostaje z chwilą ucieczki ze swojego kraju, jest nim 
w trakcie przebywania w swoistym stanie liminalnym w obozie/ośrod-
ku, a przestaje nim być, gdy jego status zostaje potwierdzony przez 
urzędników i opuszcza ośrodek. Paradoksalnie urzędnicy zazwyczaj 
mimowolnie myślą odwrotnie, że to oni nadając mu status, czynią do-
piero z niego pełnoprawnego uchodźcę. Wcześniej nazywają go tylko 
„osobą ubiegającą się” lub „wnioskodawcą”, wystrzegając się jak ognia 
wobec „poszukiwacza azylu” określenia „uchodźca”. Tymczasem ktoś, 
kogo to dotyczy, wskazuje, że z chwilą otrzymania decyzji pozytywnej, 
otwiera się droga do integracji w nowym społeczeństwie, a więc tym sa-
mym kończy się ten stan, który można określić mianem uchodźstwa. 

7. Zakończenie 

Na zakończenie pragniemy zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Pierwsza 
to taka, że Polska potrzebuje już programu i kompleksowej polityki 
integracji uchodźców oraz innych kategorii cudzoziemców, dostosowa-
nych do swoich warunków społeczno-gospodarczych i położenia geopo-
litycznego. Takie oczekiwania są formułowane, od co najmniej dekady 
i były wielokrotnie zgłaszane oraz nagłaśniane. Mimo że kraj nasz pełni 
nadal rolę „przystanku” na drodze globalnych ruchów migracyjnych, 
to coraz bardziej staje się on „przystanią” i „końcowym przystankiem”. 
Wynika to z jego stabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej, a prze-
de wszystkim z członkostwa w Unii Europejskiej i przyjętych regulacji 
dublińskich nakładających na państwa graniczne Unii (tj. państwa, 
w którym wnioski o status uchodźcy są składane po raz pierwszy) 
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obowiązek ich rozpatrzenia (dotyczy to większości przypadków) a tym 
samym w razie wydania decyzji pozytywnej zajęcia się ich integracją. 
Polska stała państwem „kresowym”, które musi uwzględniać procesy 
migracji międzynarodowych oraz ich skutki dla siebie i całej organizacji 
europejskiej. 

Druga sprawa, która nie będzie zaskoczeniem, to potrzeba „przefor-
mułowania” charakteru pobytu kandydatów na uchodźców w ośrodkach 
dla uchodźców. Z punktu widzenia uchodźców jest to w dużym stopniu 
dla nich „czas stracony”. To poczucie straconego czasu i w konsekwen-
cji pojawienia się „kultury oporu” do pewnego stopnia można próbować 
zredukować wykorzystując go na pewne przygotowujące działania „pre-
inetgracyjne”. Niemniej jednak sam pobyt w ośrodku, zwłaszcza długi, 
nie sprzyja integracji. Z punktu widzenia istoty tego procesu lepsze 
jest tzw. samodzielne osiedlanie się a w każdym bądź razie, skrócenie 
pobytu w ośrodku do niezbędnego minimum.

Trzecia – to potrzeba zwiększonej świadomości oraz wrażliwości spo-
łecznej dotyczącej szczególnej sytuacji uchodźców i szerzej, innych ka-
tegorii cudzoziemców w naszym kraju. Mamy tutaj do czynienia z duży-
mi obszarami niewiedzy oraz często lekceważącym stosunkiem do nich 
w naszym społeczeństwie. Wiąże się to z problemami ich postrzegania 
w naszym kraju oraz ich obrazem tworzonym w mediach. 

Podkreślmy wreszcie na koniec, że integracja ze społeczeństwem 
przyjmującym jest, w ramach konstruktu „doświadczenia uchodźcze-
go”, w zasadzie ostatnim etapem bolesnych obrzędów przejścia. Warto 
podkreślić, że integracja, jeśli ma być autentyczna, musi być dość bo-
lesnym doświadczeniem. Oznacza, bowiem zmianę sposobu myślenia, 
stanie się poniekąd innym człowiekiem. Kultura nie jest rzeczą, któ-
rą można mechanicznie i bezboleśnie zmienić. Nie wystarczy, wbrew 
temu, co sądzi wielu pomocodawców, z tej „rzeczy” coś odjąć i trochę 
czegoś do niej dodać, aby dany podmiot zaadaptował się do otoczenia. 

Dlatego uchodźcy, by się zintegrować, muszą – jak każdy imigrant 
– przejść przez to doświadczenie. Pewien szok jest konieczny, obóz/
ośrodek tymczasem jest dodatkowym miejscem azylu, który chroni nie 
tylko przed prześladowaniami ze strony kraju pochodzenia uchodź-
ców, ale również przed bolesną próbą ich integracji z otoczeniem. Nic 
dziwnego, że wielu uchodźców szuka w nim własnego środowiska kul-
turowego, swej „bańki środowiskowej”, chcąc uniknąć, jak wielu imi-
grantów, podjęcia wysiłku integracji i skutków „szoku kulturowego”. 
Przedstawiciele UNHCR mają rację, że uchodźcy nieraz sami tworzą 
osady przypominające obozy. Robią tak gdyż są one jak getta, pozwala-
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ją przetrwać i zachować własną kulturę. Nie jest to jednak, powtórzy-
my, droga prowadząca do integracji. Z tych samych przyczyn nie jest 
także drogą do integracji wydłużanie programów integracyjnych pro-
wadzonych przez PCPR. Jak wskazują doświadczenia państw zachod-
nich wydłużanie w nieskończoność opieki społecznej prowadzi często 
do tzw. wyuczonej bezradności.

Podsumując ograniczona pomoc dla uznanych uchodźców i osób 
na pobycie tolerowanym w ich starcie do samodzielnego życia jest 
w wielu przypadkach konieczna gdyż bez niej cudzoziemiec sobie w Pol-
sce nie poradzi. Imigrant oczywiście sam musi chcieć się zintegrować. 
W przypadku, gdy myśli o powrocie do kraju pochodzenia, wyjeździe 
do kraju trzeciego lub po prostu nie chce wziąć na siebie bolesnych tru-
dów integracji, to żaden program pomocowy nie skończy się sukcesem. 
Oczywiście czasami niechęć do integracji może mieć przyczyny poza 
kulturowe, związane np. z przeżytą traumą, wtedy może być potrzeb-
ne dodatkowe wsparcie psychologiczne. Na samym początku wskazane 
byłyby pewne badania kandydatów określające ich zdolność czy też 
gotowość do integracji. W pomocy integracyjnej powinni brać udział nie 
tylko pracownicy pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, ale 
o ile to możliwe także zintegrowane już wcześniej osoby z ich własnego 
środowiska etnicznego, zorganizowane w tzw. grupy wsparcia. Progra-
my integracyjne powinny dotyczyć przede wszystkim pomocy w zna-
lezieniu mieszkania, pierwszej pracy (ewentualnie skończenia kursów 
zawodowych) oraz nauki języka polskiego. W miarę możliwości zarabia-
nie na życie powinno od razu być połączone z nauką języka. Wsparcie 
powinno być ograniczone najwyżej do roku i nie polegać na wyręczaniu 
obcokrajowca we wszystkim, ale raczej na uczeniu samodzielnego za-
łatwiania swoich spraw. Dać mu przede wszystkim nadzieję i realnie 
pokazać, że sukces w Polsce jest możliwy.
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Summary

Prospects for integration of refugees 
in the Polish society.

Challenges of an ordinary life

In the document we discussed the issue of refugees’ integration in 
the Polish society. We focused on analysing specifi c problems of their 
functioning in the refugee centres, on the one hand, and on describing 
real challenges they encounter while entering the Polish society and 
operating in Poland, on the other hand. We pointed out that integra-
tion assistance should be provided not only by the employees of social 
assistance services and non-governmental organisations, but also by 
earlier integrated persons from the refugees’ own ethnic background 
(organised in the so-called support groups). Support for the refugees 
should be aimed at providing assistance in fi nding a fl at, a job (or 
completing vocational courses) and learning Polish. If possible, paid 
employment should be combined with learning Polish. The time of su-
pport should be limited to a year at most and should not consist in 
doing everything for a refugee but rather in teaching the refugee to do 
everything on his/her own. 



Krystyna Iglicka

Polityka migracyjna Polski – kierunki rozwoju 
w ramach obszaru migracji pracowniczej 

Przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów w 2006 roku  Ko-
munikat Komisji Europejskiej, dotyczący kierunków rozwoju wspólnej 
polityki migracyjnej Unii Europejskiej1, sugeruje m.in. w ramach dal-
szych prac nad wspólną polityką migracyjną UE konieczność włączenia 
obszarów, które nie były dotychczas brane pod uwagę w ramach kon-
ceptualizacji tej polityki. Te nowe obszary, to:

•  Legalna migracja, włączona w strefę zarówno polityk wewnętrz-
nych jak i zewnętrznych Unii, i integracja cudzoziemców,

•  Uwzględnienie regionów wysyłających, które graniczą z Unią 
od wschodu i południowego wschodu,

•  Uwzględnienie obszarów Azji i Ameryki Łacińskiej jako nowych 
obszarów, z których – w długim okresie – wywodzić się będą imi-
granci w UE. 

Powyższe punkty są szczególnie ważne dla Polski jak i pozostałych 
nowych państw członkowskich. Wynika z nich, że UE przygotowuje się 
do zwiększonego napływu legalnych imigrantów i poszukiwać ich bę-
dzie głównie w krajach, które leżą na wschód od Polski. Dla niektórych 
z nich, a szczególnie dla Ukrainy, Polska, z racji bliskości geografi cznej 
i kulturowej, mogłaby więc stać się miejscem dla legalnej pracy bądź 
nawet osiedlenia. 

Globalizacja handlu i rynków pracy oraz malejący potencjał demo-
grafi czny Europy wymaga regulowanego otwarcia granic, które trud-
no pogodzić z wprowadzonymi środkami ograniczania i rygorystycznej 
kontroli wjazdu. Sytuacja demografi czna i niedobory na rynkach pracy 

1 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: The Glo-
bal Approach to Migration one Year on: Towards a comprehensive European Migration Policy, 
Brussels, 30.11. 2006 COM(2006) 735 fi nal. 
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to konieczność do zgadzania się na politykę wspólnotową nawet takich 
państw jak Zjednoczone Królestwo, które odmawiają wspólnej polityki 
w dziedzinie migracji, bezpieczeństwa i obrony. 

Dlatego też w poszczególnych krajach członkowskich starej Unii 
przyjmuje się milczące założenie, że zapotrzebowanie na nisko i śred-
nio-wykwalifi kowaną siłę roboczą w tych krajach spełnią pracownicy 
z nowych państw członkowskich, przyjeżdżający w ramach migracji we-
wnątrz unijnych, w ramach kolejnych tzw. otwarć rynków pracy. Perso-
nel wysoko-wykwalifi kowany zaś będzie rekrutowany z krajów trzecich. 

Jest w tych założeniach, czy nam się to podoba, czy też nie, sporo 
logiki. Imigranci wykonujący podrzędne prace a wywodzący się z ob-
cych kultur, kojarzyli się w przeszłości w społeczeństwach przyjmują-
cych Europy Zachodniej głównie z wszelkiego rodzaju patologią. Z dru-
giej strony, imigranci wykonujący prace podrzędne i bez możliwości 
awansu czuli się wyobcowani społecznie i kulturowo. Taka sytuacja 
doprowadziła do wykluczenia sporej, napływowej części społeczeństw 
zachodnioeuropejskich, tworzenia etnicznych gett i napięć społecznych 
i w rezultacie kryzysu modelu wielokulturowości. Problemem dla Eu-
ropy nigdy nie byli imigranci wykształceni, pracujący na stanowiskach 
zgodnych z dyplomem. Problemem byli imigranci biedni. Przyjęte więc 
założenie niwelować będzie, moim zdaniem, ewentualne napięcia na tle 
kulturowym. Polacy, Litwini, Czesi czy Słowacy integrują się łatwo, nie 
są też możliwe konfl ikty na tle religijnym czy kulturowym pomiędzy 
nowymi przybyszami a społeczeństwem przyjmującym. 

Tworzony zarys wspólnej europejskiej polityki migracyjnej zmierza 
w kierunku adaptacji zasad polityki krajów tradycyjnie imigracyjnych, 
takich jak USA, Kanada czy Australia. Zarządzanie migracją pracow-
niczą, tj. ustalanie zasad rekrutacji i wspólnych kryteriów przesuwać 
się będzie powoli na poziom Unii. Kluczowym zagadnieniem powinna 
być umiejętność nie przenoszenia modelowego myślenia na temat poli-
tyki migracyjnej z poziomu państw narodowych na poziom europejski 
(Iglicka, 2006). Choć bez wątpienia rządy państw narodowych jeszcze 
przez długi czas będą miały swobodę i wolną rękę w kreowaniu własnej 
polityki migracyjnej.

Ważne jest, więc zastanowienie się, co nowego do debaty na temat 
wspólnej polityki migracyjnej UE mogą/powinni wnieść nowi członko-
wie. Oraz jakie, ewentualnie, wnioski ze wspólnej polityki migracyjnej 
mogą płynąć dla polskiej polityki gospodarczej i społecznej. Zwłaszcza, 
że zgodnie z Komunikatem, niezwykle istotnym elementem jest dalszy 
rozwój wspólnej europejskiej polityki dotyczącej migracji zarobkowej, 
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która doprowadzić ma do zwiększenia korzyści gospodarczych UE pły-
nących z migracji. Unii, czyli również Polski.

Działania przewidywane w Komunikacie, zarówno w ramach polityki 
wewnętrznej jak i zewnętrznej UE, mają na celu zwiększenie m.in. atrak-
cyjności UE jako regionu przyjmującego legalnych migrantów przy jed-
noczesnej walce z n ie legalną  migracją. Oprócz ułatwień w dostępnie 
do rynku pracy określonych kategorii imigrantów, jak np. pracowników 
wysoko-wykwalifi kowanych i sezonowych, przewiduje się utworzenie 
Portalu Imigracyjnego, Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej, 
czy też Europejskiego Portalu Mobilności Naukowców. Proponuje się 
również tworzenie w poszczególnych krajach członkowskich centrów 
migracyjnych, które zajmowałyby się szeroko rozumianą promocją le-
galnego zatrudnienia jak też pomocą w znalezieniu tegoż zatrudnienia 
bądź rozpowszechnianiem informacji na temat innych form mobilności 
zawodowej (np. wymiany studentów) w krajach UE.

Nie ulega wątpliwości, że to właśnie imigranci (legalni i nielegalni) 
budowali gospodarki takich krajów jak USA, Kanada czy też Australia. 
Nie ulega wątpliwości, że po 1945 roku to imigranci właśnie przyczy-
nili się do niezwykle dynamicznego wzrostu gospodarek państw Euro-
py Zachodniej. Po roku 2004 otworzenie rynków pracy przez Wielką 
Brytanię, Irlandię i Szwecję i przyciągnięcie setek tysięcy imigrantów 
(w przypadku dwóch pierwszych krajów) z nowych państw członkow-
skich jest niewątpliwym sukcesem tych państw i gospodarek.

Gospodarka polska również rozwija się dynamicznie. Imigranci jed-
nak nie są czynnikiem przyczyniającym się do tego wzrostu. Powsta-
je pytanie, czy kiedykolwiek nim będą a jeśli tak, bo prawie wszyscy 
eksperci uważają, że prędzej czy później staniemy się również krajem 
imigracji, to czy na pewno przyjadą do nas właśnie ci, których Polska 
będzie potrzebować? Chodzi tu o dokładne sprecyzowanie zapotrzebo-
wań polskiego rynku pracy w krótszym i dłuższym okresie w oparciu 
o istniejące prognozy demografi czne, przy założeniu słabej korelacji 
pomiędzy zapotrzebowaniem rynku pracy na określone specjalizacje 
a podażą absolwentów szkół średnich i wyższych o potrzebnych kwa-
lifi kacjach. W tych modelach i scenariuszach należy przyjąć również 
silną konkurencyjność ze strony pozostałych państw członkowskich 
w staraniach o legalną, cudzoziemską siłę roboczą. Chodzi więc rów-
nież o właściwe wyartykułowanie naszych potrzeb i interesów oraz re-
alną ocenę sytuacji na gruncie europejskim. 

Tworzone bowiem obecnie zręby przyszłej, wspólnej europejskiej po-
lityki migracyjnej Europy 27. państw zakładają a priori wspólną ‘prze-
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szłość’ migracyjną wszystkich państw Unii. Tak jednak nie jest. Imi-
gracja do krajów Europy Zachodniej rozpoczęła się zaraz po 1945 roku. 
Do początkowych strumieni cudzoziemskich pracowników dołączyła 
migracja członków rodzin, co spowodowało, że w większości państw 
obecnej starej Unii utworzyły się liczne mniejszości etniczne. Oprócz 
napływu uchodźców, strumienie migracji na mocy łączenia rodzin 
(w pewnym sensie ‘nie wysychające’ źródło napływu) stanowią ciągle 
ważny komponent statystyk imigracyjnych w krajach UE-15. Kraje sta-
rej Unii mają więc ciągłą podaż cudzoziemskiej siły roboczej w postaci 
kanału migracyjnego związanego z łączeniem rodzin.

Nowe państwa członkowskie są jednak, jak to nazywa Weinar (2006), 
ciągle jeszcze państwami ‘oczekującymi na imigrację’. Spis Powszechny 
Polski z roku 2002 odnotował tylko około 40 tys. legalnych imigran-
tów na terenie naszego kraju, szacunki imigrantów nielegalnych rów-
nież nie przekraczają kilkudziesięciu tysięcy (nie mylić z migrantami 
zarobkowymi pracującymi nielegalnie w Polsce gdyż zdecydowana 
większość z nich przebywa w Polsce na legalnych wizach i nie przedłu-
ża pobytu ponad czas określony w wizie).

Nie ulega wątpliwości, że państwa Europy Środkowej, które z przy-
czyn demografi cznych pełnią w tej chwili rolę rezerwuaru siły roboczej, 
wykonującej prace wymagające niskich bądź średnich kwalifi kacji za-
wodowych w krajach UE-15, będą w niedługiej przyszłości gwałtownie 
potrzebować rąk do pracy. Rok 2006 był pierwszym rokiem, w którym 
odnotowaliśmy w wielu branżach niedobory zatrudnienia, mimo wyso-
kiej stopy bezrobocia. 

Te niedobory będą w przyszłości powiększać się. Bodźce fi nansowe 
w postaci becikowego czy też wydłużenie urlopów macierzyńskich nie 
skłonią Polek do rodzenia takiej liczby dzieci, aby imigranci nie byli 
potrzebni. Polityka prorodzinna powinna iść w parze ze wzrostem na-
kładów fi nansowych państwa na system opieki nad dziećmi, czy też 
zwiększeniem aktywności zawodowej kobiet. Jest to jednak kosztowne 
i rządy państw starej Europy dawno już odkryły, iż tańszym i łatwiej-
szym sposobem jest zapewnienie sobie odpowiedniego napływu cudzo-
ziemskiej siły roboczej. 

Teraz ten legalny napływ miałby być zarządzany w ramach wspólnej, 
zewnętrznej polityki migracyjnej. Nie  należy łudzić  s ię ,  że dy-
namiczny wzrost  gospodarczy spowoduje  cud i  w okre-
s ie  najb l iższych 5 lat  p łace w Polsce  wzrosną  na ty le , 
a  koszty  pracy zmale ją ,  że staniemy s ię  a trakcyjnie jszym 
krajem dla  legalne j  pracy d la  Ukraińców,  Rosjan,  Wiet-
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namczyków,  Chińczyków czy Ormian niż  N iemcy,  Wie lka 
Brytania ,  Francja  bądź  I r landia . 

Otwarcie rynków pracy dla sezonowych prac dla Ukraińców odbyło 
się, moim zdaniem, kilka lat za późno. Badania nad preferencjami imi-
gracyjnymi Ukraińców (Malynowska, 2006) wskazują, że Polska plaso-
wała się (już w 2006 roku) na 6. pozycji, za Rosją, Niemcami, Hiszpanią, 
Włochami czy Portugalią. W ramach wspólnej wewnętrznej polityki mi-
gracyjnej nie przyjechali do nas przyjadą Bułgarzy i Rumunii. Należy 
już  w te j  chwi l i  wyciągnąć  z  tego wnioski ,  zastanawiając 
s ię ,  co  wydarzy ło s ię  w tak odleg łych geograf icznie  i  kul-
turowo krajach,  jak Hiszpania czy  Portugal ia ,  że migran-
c i  z  Ukrainy nie  tyko pre ferują  ten k ierunek,  a le  faktycz-
nie  tam są  w dużych i lośc iach,  wypiera jąc w niektórych 
reg ionach migrantów z  kra jów Maghrebu.

  Na arenie europejskiej należy wskazywać na inną przeszłość 
i teraźniejszość migracyjną nowych państw członkowskich i wynika-
jące z tego konsekwencje dla przyszłości. Bierna postawa przy 
wypracowywanych za łożeniach dotyczących wspólnej 
po l i tyki  migracy jne j  UE może pozbawić  nas większych 
szans na legalnych imigrantów o kwal i f ikac jach,  których 
potrzebować  będzie  polska gospodarka.  Imigrantów, którzy 
w myśl założenia mieli zwiększyć korzyści płynące z migracji we wszyst-
kich krajach partnerskich.

Co skłania mnie do tak kategorycznego wniosku? Otóż w okresie 
1999-2003, czyli w latach poprzedzających wejście Polski w struktu-
ry unijne, polska polityka migracyjna była polityką reaktywną, która 
opierała się w dużej mierze na przejęciu z poziomu europejskiego całe-
go zestawu przepisów prawnych, jak również na wypełnianiu zobowią-
zań wynikających z mającego nastąpić rozszerzenia i faktu bycia gra-
nicznym krajem UE. Jak pisze wspomniana już przeze mnie Agnieszka 
Weinar ‘…ważna w tym procesie była rola elit politycznych, które posłu-
gując się nabytą wiedzą – starały się prowadzić politykę braku polityki 
oraz zniechęcenia imigrantów długoterminowych, aby uniknąć kompli-
kacji związanych ze zjawiskiem migracji osiedleńczej’ (Weinar, 2006). 
Ta reaktywność polityki tłumaczona może być brakiem doświadczenia, 
brakiem istotnej liczby imigrantów a wreszcie koniecznością wypeł-
niania zobowiązań wynikających chociażby z acqui communitare. Te-
raz jednak, gdy jesteśmy pełnoprawnym członkiem struktur unijnych, 
warto poważnie zastanowić się, jak ie  możemy odnieść  korzyśc i 
p łynące z  moż l iwośc i  wspó ł tworzenia  pol i tyki  migracy j -



262 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze?

nej  UE? Warto również pamiętać, że polityka migracyjna jest czu-
łym instrumentem, a przy okazji jednym z bardziej podatnych na na-
rodowe interesy, nie tylko gospodarcze, ale również i bezpieczeństwa, 
i ze względu na zagrożenie terroryzmem, i na napięcia etniczne, inne 
w każdym z krajów członkowskich.

Działania, które powinny poprzedzać aktywność państwa w sferze 
migracji powinny dać nam jak najbardziej kompletną wiedzę na temat 
stanu zjawiska i naszych potrzeb. Wiedza ta oparta powinna zostać 
nie na w pośpiechu i okazjonalnie zamawianych ekspertyzach bądź 
wynikach miękkich badań jakościowych. Państwo powinno mieć 
w ręku twarde instrumenty w postac i  konkretnej  wiedzy. 

W pierwszym więc rzędzie powinna zostać opracowana jak najbar-
dziej kompletna baza danych statystycznych dotyczących mobilności 
przestrzennej na terenie Polski. Baza taka powinna być sprawnie za-
rządzana i uaktualniania. W obecnej bowiem chwili dane statystyczne 
dotyczące migracji są w gestii wielu ośrodków, różne instytucje w od-
mienny sposób defi niują kategorie emigranta i imigranta, w różnych 
zbiorach istniejące kategorie imigrantów nie są pogrupowane według 
nawet podstawowych cech demografi czno-społecznych, część danych 
spływa z ogromnym opóźnieniem, część danych jest niedostępna  – 
to wszystko powoduje brak możliwości kompleksowego spojrzenia  
na zjawisko migracji do Polski. 

W następnej kolejności, w ramach prac przygotowawczych powinny 
zostać skonstruowane scenariusze/modele prognostyczne sytuacji po-
pytowo-podażowej rynków pracy w Polsce w okresie najbliższych 5, 10 
i 15 lat z uwzględnieniem jak największej ilości zmiennych demogra-
fi cznych i makroekonomicznych. 

Ponieważ wspólna polityka migracyjna opierać się ma między inny-
mi na solidarności państw członkowskich, ważny jest, moim zdaniem, 
nacisk strony polskiej na lepszą rejestrację obecnych strumieni migra-
cji zarobkowych w krajach przyjmujących, a zwłaszcza w Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii, co pozwoliłoby na precyzyjniejsze szacunki dotyczące 
najnowszej fali emigracji. 

Wielka Brytania i Irlandia otworzyły swoje rynki pracy, ale bez peł-
nego bezpieczeństwa socjalnego, zasiłki mogą otrzymywać tylko ci, któ-
rzy przepracowali pełny rok. Tymczasem uważa się, iż część emigran-
tów zarobkowych pobiera zasiłki socjalne w Polsce. Należy więc stwo-
rzyć takie mechanizmy (oparte o jak najpełniejszą wiedzę statystyczną), 
które w przyszłości uchroniłyby nas przed tego rodzaju dodatkowymi 
kosztami. 
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Ważna powinna być również wiedza na temat bodźców, jakie insty-
tucje w Wielkiej Brytanii i Irlandii stosują, aby wesprzeć naszych mi-
grantów: zasiłki na dzieci, w szkołach specjalne lekcje języka – zarówno 
lokalnego jak i rodzimego, ułatwienia w uzyskaniu kredytu, itp. Tego 
rodzaju ‘pakiety startowe’ należałoby porównać z ‘pakietami startowy-
mi’ proponowanymi w Polsce aby wiedzieć czy rzeczywiście realne jest 
‘odzyskanie’ części migrantów zarobkowych. 

Przedstawicielstwa polskie w krajach przyjmujących migrantów 
z Polski powinny przy pomocy krajowych ośrodków badawczych moni-
torować najnowszą emigrację, aby na bieżące wiedzieć, czy nasilają się 
trendy osiedleńcze czy też raczej powroty.

Mając świadomość, że jeszcze długo Polska nie będzie krajem, 
do którego cudzoziemcy będą pchać się drzwiami i oknami z powodu 
możliwości uzyskania wysokich zarobków i bezpieczeństwa socjalnego 
gdzie indziej, Polska powinna umiejętnie wygrywać i promować w swo-
im wizerunku te czynniki, które również rozważane są przez imigrantów 
przy podejmowaniu decyzji o osiedleniu, a mianowicie przyjazne i ot-
warte na obcych społeczeństwo. Różnorakie wyniki badań międzynaro-
dowych wskazują, że Polska – mając  duże doświadczenia emigracyjne 
i małe doświadczenie w obcowaniu z imigrantami, tak jak pozostałe 
nowe kraje członkowskie, jest w znacznym stopniu bardziej otwarta 
na napływ cudzoziemców (Vienna Institute…, 2004). Badania CBOS-
u dotyczące akceptacji cudzoziemców w Polsce w różnych obszarach 
życia społecznego wskazują, że zdecydowana większość (w zależności 
od roku badania od 60 do 70 procent) respondentów nie miałaby za-
strzeżeń, aby cudzoziemiec był najbliższym sąsiadem, lekarzem, na-
uczycielem dziecka, synową lub zięciem (Aktualne…). Zmienił się rów-
nież stosunek mediów do zjawiska imigrantów w Polsce. Mrozowski ba-
dając obraz imigrantów w polskiej prasie w roku 1996 i 2002 zauważa 
„… gdy okazało się, że zalew cudzoziemców nam nie grozi, nastał czas 
(w mediach – przyp. K.I) opamiętania, uspokajania i oswajania zjawi-
ska. Zaczęto dostrzegać ‘ludzkie oblicze’ cudzoziemców, a ‘inność’ wielu 
z nich stała się czynnikiem ożywiającym i wzbogacającym nasza kultu-
rę. W efekcie po wyraźnej demonizacji cudzoziemców w tekstach z roku 
1996., w tekstach z roku 2002. można dostrzec elementy ich idealizacji” 
(Mrozowski, 2003). 

Oczywiście, stosunek do cudzoziemców zależy w dużej mierze od ich 
liczby w społeczeństwie przyjmującym, ale dobrze jest, gdy w począt-
kowej fazie imigracji zapewnione są przyjazne nastroje społeczne. Tak 
właśnie jest obecnie w Polsce. Ważne jest również wyciągnięcie lekcji 
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z ostatnich doświadczeń europejskich związanych z kryzysem wielo-
kulturowości. To wydaje się Polska już robi. Naturalne i słuszne, moim 
zdaniem, wydaje się mimo wszystko założenie, że krajami wysyłają-
cymi migrantów do Polski będą nasi najbliżsi sąsiedzi, z racji blisko-
ści geografi cznej i kulturowej. Wydaje się, że Polska również przyjmuje 
milczące założenie, iż migranci z tych krajów wykonywać będą prace 
wymagające niskich i średnich kwalifi kacji. Przyjmuje się też założenie 
co do możliwości migracji do Polski etnicznych Polaków z krajów b. 
ZSRR, co też pozwoliłoby uniknąć ewentualnych napięć na tle etnicz-
nym. Otwarte  zosta je  pytanie ,  co  zrobić  abyśmy nie  by l i 
na straconej  pozyc j i  we wspólnej  europejskie j  walce  o  na-
p ływ s i ły robocze j  ze  wschodu.  I  co  zrobić ,  żeby wtedy 
gdy będziemy potrzebować ,  przy jeżdżal i  do nas również 
i  pracowal i  zgodnie  ze  swoim wykszta łceniem, na przy-
k ład inżynierowie ,  lekarze ,  in formatycy i  p ie lęgniarki? 
Zgodnie z logiką wspólnej polityki migracyjnej rekrutacja wysoko wy-
kwalifi kowanej siły roboczej do UE odbywać się będzie nie tylko w Eu-
ropie Wschodniej, ale również w długim okresie w Azji i krajach Ame-
ryki Łacińskiej. 

Zastanowić się więc należy, jak polityka migracyjna może sprzyjać 
długookresowej imigracji i integracji imigrantów. Takich instrumentów 
jest sporo. I to właśnie instrumenty państwa decydują bądź o bezpiecz-
nym i legalnym w świetle prawa pobycie i ewentualnej naturalizacji 
cudzoziemców bądź o ich politycznej, ekonomicznej i społecznej mar-
ginalizacji oraz tworzeniu etnicznych mniejszości. Te  instrumenty 
mog łyby,  więc być  wykorzystane również  wtedy,  gdy przy-
jeżdżać  zaczną  do nas obywate le  zupe łnie  obcych kultur 
i  re l ig i i .

Na przykład można skracać kryteria i okres, po którym zatrudnieni 
obywatele krajów trzecich legalnie przebywający na terenie kraju Unii 
mogą ubiegać się o status rezydenta. W obecnej chwili okres taki wy-
nosi na terenie poszczególnych państw członkowskich od 3 lat do 5 lat. 
W przypadku osób z państw trzecich, nie będących aktywnymi zawo-
dowo, taki okres wynosi w zależności od kraju od 5 do 8 lat. Kryteria 
w zależności od kraju sprowadzają się bądź do prostej, krótkiej proce-
dury, która nie wiąże się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez apli-
kujących, bądź też do żmudnej i kosztownej procedury biurokratycz-
nej, w trakcie której aplikant musi zdać tzw. testy integracyjne, oraz 
udowodnić odpowiednią sytuację materialną (Niessen, Peiro, Schibel, 
2005).
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Podobnie oddziaływującym instrumentem jest gwarancja możliwo-
ści łączenia rodziny w przypadku legalnie przebywających na terenie 
państw Unii obywateli państw trzecich. Tu również stosować można 
różne kryteria i różny okres oczekiwania, w zależności od których dany 
kraj uważa się za sprzyjający, mniej sprzyjający i nieprzyjazny imigran-
tom. Wreszcie, możliwość uzyskania obywatelstwa danego kraju. Tu też 
są najrozmaitsze warianty: od automatycznego nadania obywatelstwa 
drugiemu i trzeciemu pokoleniu imigrantów w momencie narodzin, 
po wymaganą prawnie liczbę lat przebytych bez przerwy od momen-
tu urodzenia, przez imigrantów drugiego i trzeciego pokolenia na tere-
nie danego kraju. W przypadku pierwszej generacji imigrantów okres, 
po którym można starać się o obywatelstwo, wynieść może od 3 lat 
do więcej niż 5 lat (Niessen, Peiro, Schibel, 2005).

Aktywna polityka migracyjna państwa polskiego w sferze zarządza-
nia migracją pracowniczą powinna polegać również na tworzeniu zachęt 
pro-rodzinnych dla wysoko-wykwalifi kowanych specjalistów (np. moż-
liwości podjęcia pracy przez współmałżonka czy też możliwość bezpłat-
nych kursów językowych lub zawodowych dla członków rodzin). 

Poważnie należy również zacząć rozważać instrument abolicji jako 
narzędzie państwa, które umożliwia nielegalnym imigrantom wyjście 
z szarej strefy. Badania południowoeuropejskie wskazują (Glytsos, 
2006), że w przypadku Ukraińców odnotowano, po przeprowadzonych 
w tych krajach procedurach regularyzacyjnych, znaczące przesunięcia 
z drugiego (nielegalnego) do pierwszego (legalnego) sektora rynku pracy.

Warto zwrócić uwagę na statystyki studentów zagranicznych w Pol-
sce. Jest to grupa rosnąca, którą przyciągają przede wszystkim niż-
sze opłaty za studia, zwłaszcza te tradycyjnie najdroższe tj. medycynę. 
Wśród studentów tych systematycznie maleje odsetek osób polskiego 
pochodzenia (tylko 37% w roku akademickim 2005/2006 w porów-
naniu z 53% w roku 2001/2002). Najwięcej studentów cudzoziemców 
przyjeżdża do nas z Ukrainy, Białorusi, USA i Norwegii. Ta grupa sta-
nowi potencjalnie jedno z głównych źródeł wysoko wykwalifi kowanych 
imigrantów w Polsce. Grupa ta nie wymaga zarazem kosztownych pro-
gramów integracyjnych, gdyż proces integracji odbywa się tu automa-
tycznie podczas lat studiów. Warto  więc również  już  w te j  chwi-
l i  po łożyć  nac isk na promocję  Po lski ,  jakośc i  je j  uniwer-
sytetów i  kadry oraz  stosunkowo tanich kosztów zdobycia 
wyższego wykszta łcenia  a  zarazem uni jnego dyplomu.  

Brak odważnych, ale zarazem przemyślanych i popartych wie-
dzą, działań w sferze polityki migracyjnej doprowadzić może niestety 
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do tego, że do Polski przyjeżdżać będą ci legalni pracownicy, którym nie 
udało się gdzie indziej, albo będziemy krajem, w którym pracować będą 
w większości nielegalnie ci, którzy nie mieli odwagi bądź możliwości 
wyjechać dalej na zachód.
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Summary

Polish migration policy – development strategies in 
the area of labour migration 

The chapter presents possible development strategies in the area 
of Polish migration policy from the perspective of labour migration. 
Although Polish economy is growing dynamically, the immigrants do 
not constitute a factor contributing to this growth. The question thus 
arises whether they would ever be such a factor and if so, and majority 
of experts believe that sooner or later Poland would become an im-
migration country, would those immigrants that Poland needs come? 
The needs of Polish labour market in the short and long term should 
be outlined in detail on the grounds of existing demographic forecasts, 
assuming a weak correlation between demand on the labour market 
for specifi c professions and supply of secondary and high school gra-
duates with required qualifi cations. Such models and scenarios should 
assume a strong competitiveness on the part of other Member States 
in their struggle for legal, foreign labour force. Our needs and interests 
ought to thus be clearly articulated while the situation in the European 
context should be realistically assessed. 



Wnioski i Rekomendacje

W Polsce w roku 2007 współczynnik dzietności wynosił 1,21 i na-
leżał do najniższych w UE-27. Obecnie oscyluje wokół 1,3. Wszystkie 
scenariusze w nieunikniony sposób prowadzą do spadku liczebno-
ści populacji oraz przyspieszenia demografi cznego procesu starzenia 
się. Opublikowany w sierpniu 2008 roku raport EUROSTAT ostrzega, 
że w 2060 roku Polska będzie miała najwyższy odsetek osób powyżej 
65 roku życia w całej Unii Europejskiej. Liczba ludności Polski spaść 
może do 31 milionów. W tymże samym okresie  istnieje również realne 
niebezpieczeństwo wyssania kolejnych kohort polskich pracowników 
– obciążenia pracy mogą być tak wysokie, że praca w kraju, stanie się 
nieopłacalna dla kolejnego nielicznego młodego pokolenia Polaków.

Rekomendacje dotyczące polityki migracyjnej
•  Proponujemy aby polityka migracyjna, obok polityki społecznej 

prowadzącej do wzrostu aktywności zawodowej i polityki proro-
dzinnej, zaczęła być traktowana jako równej wagi polityka/in-
strumentarium mające pomóc złagodzić działania niesprzyjają-
cych trendów demografi cznych.

•  Polityka migracyjna państwa powinna charakteryzować się dłu-
gookresową perspektywą, a nie być jedynie reakcją na bieżąca sy-
tuację społeczno gospodarczą. Postulujemy wypracowanie syste-
mowej i spójnej polskiej polityki migracyjnej szczególnie w sferze 
rynku pracy i naturalizacji. 

•  Postulujemy również względną otwartość polskiej polityki migra-
cyjnej, szczególnie dla imigrantów z ościennych państw wschod-
nich, z możliwością elastycznego reagowania instrumentarium 
prawnym w zależności od potrzeb i uwarunkowań. Wśród elemen-
tów takiej polityki widzimy także uproszczenie procedur admini-
stracyjnych związanych z pobytem na terytorium RP.

•  Wielce pożądane byłoby zawarcie umów dwustronnych w dzie-
dzinie zabezpieczenia społecznego z państwami pochodzenia pra-
cowników (głównie z osobami pochodzącymi z republik post-ra-
dzieckich); brak takich umów uniemożliwia tym osobom nabywa-
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nie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych w przypadku 
gdy warunkiem nabycia takiego prawa jest przebycie określonego 
stażu emerytalno-rentowego a staż przebyty w Polsce jest niewy-
starczający.

•  Rekomendujemy ułatwienie cudzoziemcom-absolwentom pol-
skich uczelni przedłużenia pobytu w Polsce, co może stanowić 
zachętę dla ich pozostania w Polsce.

•  Nacisk należy położyć również na promocję jakości polskich uni-
wersytetów, ich kadry przy jednoczesnym podkreślaniu niskich 
kosztów uzyskania unijnego dyplomu.

•  Postulujemy inicjowanie i wspieranie debaty o rzeczywistych po-
trzebach rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sektora 
usług opiekuńczych, ponieważ jak wynika z przedstawionej po-
wyżej sytuacji demografi cznej będzie on generował coraz większe 
zapotrzebowanie na siłę roboczą.

•  Rozumiejąc, że nadmierny rozrost szarej strefy, prowadzi do et-
nicyzacji biedy, dyskryminacji oraz szeregu napięć społecznych, 
czego konsekwencją może być wykluczenie społeczne, rekomen-
dujemy stymulowanie legalnego zatrudnienia. 

•  W tym kontekście należy zacząć poważnie rozważać instrument 
abolicji jako narzędzie państwa, które umożliwia nielegalnym imi-
grantom wyjście z szarej strefy a tym samym pozyskanie nisko 
i średnio wykwalifi kowanej siły roboczej w zawodach, których nie 
chce się podejmować lokalna siła robocza.

•  Podejmowanie nielegalnego zatrudnienia, a co za tym idzie nie 
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z jednej strony 
może mieć negatywne konsekwencje dla stanu zdrowia imigran-
tów z drugiej zaś stanowić może duże obciążenie dla polskiej służ-
by zdrowia, do placówek której trafi ć mogą migranci w zawan-
sowanym stadium choroby, nierzadko w stanie zagrożenia życia. 
Także w sytuacji wypadku przy pracy, to szpital obciążony zostaje 
kosztami ratowania życia nielegalnego życia imigranta.

•  Należy również wykorzystać obecność i potencjał imigrantów le-
galnie zamieszkujących terytorium RP. Badania wykazują, że imi-
granci osiadli to grupa o wysokim stopniu wykształcenia. Należa-
łoby pomyśleć o uproszczeniu procedury nostryfi kacji dyplomów 
bądź wprowadzenia mechanizmów umożliwiających uznawanie 
wcześniejszego wykształcenia i doświadczenia na przykład przez 
specjalne egzaminy.
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Rekomendacje dotyczące polityki integracyjnej
•  Postulujemy stworzenie zinstytucjonalizowanego systemu inte-

gracji, w ramach którego prowadzone będą kompleksowe działa-
nia zmierzające do włączenia imigrantów w społeczeństwo polskie 
w sferach:
– edukacji
– rynku pracy
– kwestii socjalnej
– służby zdrowia (w tym wsparcia psychologicznego)
– uczestnictwa w życiu publicznym

•  Mając na uwadze, że dostęp do mieszkań dla imigrantów jest jed-
nym z elementarnych warunków udanej ich integracji a jedno-
cześnie mając świadomość, że w danej chwili nikt w Polsce nie 
rozwiąże szybko trudności związanych z tym problemem, akcen-
tujemy potrzebę koncentracji działalności odpowiednich instytu-
cji państwowych i samorządowych w pozostałych sferach integra-
cji, które leżą w obecnym zasięgu i możliwościach. 

•  Integracja wymaga zaangażowania obu stron. Dlatego też imigran-
ci powinni być aktywnie włączani w system integracji, co może 
podnieść efektywność tego procesu. Formy aktywizacji powinny 
uwzględniać specyfi kę i sytuacje poszczególnych grup imigran-
ckich oraz poszczególnych migrantów. 

•  W związku z tym należy w większym stopniu wykorzystać szkoły 
jako obszar działań integracyjnych (można tu zarówno oddzia-
ływać na postawy większości, relacje między dziećmi z różnych 
grup, jak i poprzez dzieci na rodziców, np. włączając ich do wspól-
nych działań na rzecz szkoły, dzięki czemu mogą nawiązać się 
relacje z Polakami).

•  Należałoby zwrócić także uwagę, iż na wykluczenie szczególnie 
narażone są imigrantki, ze względu na to, że znacznie częściej 
są nieformalnie zatrudnione oraz często lokują się w tak zwanym 
sektorze opieki, który nie sprzyja integracji. Kobiety-imigrantki 
coraz częściej wykonują prace kluczowe dla ekonomii-opieki, pra-
ce często ‘niewidzialne’, nieudokumentowane. Warto zatem roz-
ważyć uwrażliwienie polityki integracyjnej na ten aspekt. 

•  Uważając, że znajomość języka stanowi podstawowy fi lar integra-
cji proponujemy, żeby możliwość nauki języka polskiego została 
rozszerzona na różne kategorie imigrantów. Ponadto powinna ona 
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zawierać elementy kultury i historii polskiej oraz wprowadzenia 
w realia życia społecznego. Osoby objęte międzynarodową ochro-
ną prawną mają zapewnione bezpłatne kursy językowe, jednak-
że pozostałe kategorie imigrantów (propozycja zespołu) powinny 
mieć dostęp do tych kursów za minimalną opłatą. Obowiązek 
prowadzenia kursów powinien być realizowany przez samorządy 
a fi nansowany ze środków centralnych.

•  Kursy językowe powinny być trwałym elementem tworzonego 
w Polsce programu integracyjnego. Wydaje się, że właściwą insty-
tucją je koordynującą są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

•  W sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym PCPR powin-
ny oferować imigrantom dostęp do informacji o sposobach prze-
ciwdziałania temu zjawisku i miejscach, gdzie mogą uzyskać ade-
kwatną do danej sytuacji pomoc. 

•  Mając na względzie obecność imigrantów muzułmańskich w Pol-
sce i rozumiejąc specyfi kę tej grupy religijnej należałoby zastano-
wić się nad wypracowaniem koncepcji ich integracji. 




