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POLITYKA INTEGRACYJNA W POLSCE
– ZARYS PROBLEMATYKI
Polska polityka migracyjna rozwija się dynamicznie od momentu rozpoczęcia transformacji systemowej w naszym kraju. Proces ten jest wyraźnie widoczny zarówno na
poziome legislacji regulujących status migrantów, jak również w wymiarze działań
społecznych. W 1997 roku zostały wprowadzone nowe regulacje prawne dotyczące
cudzoziemców w Polsce, zastępujące te uchwalone w 1963 roku i obowiązujące przez
cały okres komunizmu. Zmienione prawo zostało poprawione w 2001 roku, a następnie w 2003 roku zastąpione nowym. Celem obu propozycji było uregulowanie kluczowych zagadnień związanych z imigracją do Polski.
W ramach ogólnie deﬁniowanej polityki migracyjnej można wyróżnić dwa główne obszary zainteresowań. Pierwszy stanowi polityka dotycząca imigracji – czyli
wszelkie regulacje dotyczące napływu krótko- i długoterminowych migrantów – oraz
wobec kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną granic kraju. Drugi obszar to polityka wobec imigrantów, czyli wszelkie prawa regulujące status i prawa
przebywających w kraju migrantów oraz polityka integracyjna.
Biorąc pod uwagę czynniki kształtujące polską politykę migracyjną po 1989 roku,
należy przede wszystkim podkreślić jej powiązania z europejskim systemem migracyjnym, którego celem nadrzędnym jest radzenie sobie z przypływem ludzi. Innymi
słowy, ta myśl przewodnia kształtuje normy, wartości oraz zasady europejskiego systemu migracyjnego, choć w przypadku każdego kraju kluczową rolę odgrywają również wielorakie, specyﬁczne dla danego kraju czynniki: historyczne, polityczne, kulturowe, geograﬁczne oraz sytuacyjne. W przypadku polskiej polityki migracyjnej,
głównym czynnikiem modyﬁkującym jej wartości, normy, a wreszcie jej całościowy
kształt, były i nadal są przemiany związane z upadkiem komunizmu, procesami
transformacji oraz z procesem integracji europejskiej.
Przegląd literatury oraz analiza istniejących zapisów dotyczących polskiej polityki
migracyjnej wyraźnie wskazuje na proces europeizacji tej polityki. Co to oznacza
w praktyce? Przede wszystkim naśladowanie europejskich rozwiązań oraz propozycji,
często bez próby rozwinięcia własnych strategii nawiązujących do specyﬁki polskiej
sytuacji oraz humanitarnych tradycji naszego kraju. W rezultacie tworzone są restrykcyjne prawa skierowane przeciwko cudzoziemcom, zakładające potrzebę ochro-
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ny kraju przed falą migracji. Partie prawicowe, argumentując zasadność takich regulacji, podkreślają doniosłą rolę naszego kraju dla ochrony bezpieczeństwa wschodniej
granicy Unii Europejskiej. W rzeczywistości, skala migracji pozostaje na dość niskim
poziomie i Polska dopiero stopniowo staje się krajem docelowym. W związku z czym
restrykcyjna polityka nie stanowi adekwatnej odpowiedzi na istniejącą sytuację.
Naturalnie analiza różnorodnych aspektów polskiej polityki migracyjnej znacznie
wykraczałaby poza ramy jednego artykułu, dlatego nasze rozważania ograniczymy do
różnych wymiarów polskiej polityki integracyjnej. Przedstawimy główne założenia
tej polityki oraz podejmiemy próbę ich ewaluacji. W drugiej części artykułu zaprezentujemy różnorodne organizacje rządowe oraz pozarządowe, które zajmują się realizacją programów integracji migrantów w Polsce od strony praktycznej.

Polityka integracyjna wobec imigrantów – główne założenia
Wymiar społeczno-kulturowy polityki migracyjnej stanowi jedno z centralnych założeń europejskich wytycznych odnośnie do polityki integracyjnej wobec migrantów.
Rada Europy kładzie szczególny nacisk na programy, których celem jest wzrost spójności społecznej, a tym samym wsparcie dla najsłabszych grup społecznych, do których często zaliczają się migranci. U podłoża takiej polityki leży założenie o gwarancji równych praw oraz zwalczaniu zjawiska wykluczenia społecznego.
W przypadku polskiej polityki migracyjnej ten wymiar – jak podkreślają eksperci
– jest w zasadzie nieobecny (Grzymała-Kazłowska, Okólski 2003: 35). Sytuację tę
próbuje się wyjaśniać, podkreślając brak migracyjnych tradycji w naszym kraju oraz
nikły zasięg zjawiska migracji. Dodatkowo, Polska często jest traktowana jako kraj
tranzytowy, przejściowy, jako miejsce czasowego pobytu, przystanek na drodze do
„lepszego” świata. W takiej sytuacji trudno realizować kompleksową politykę integracyjną. Drugim argumentem tłumaczącym brak wymiaru społeczno-kulturowego
polskiej polityki migracyjnej jest podkreślanie społecznych i ekonomicznych problemów, z którym zmagać musi się nasz kraj (Grzymała-Kazłowska, Okólski 2003: 35).
Konsekwencją takiego stanu jest brak kapitału ludzkiego oraz zasobów ﬁnansowych
umożliwiających realizowanie programów, których celem byłaby integracja migrantów na poziomie społeczno-kulturowym. W praktyce, rządowe programy integracyjne są skierowane do uchodźców oraz repatriantów, ale nawet w tych przypadkach
działania są ograniczone przez brak funduszy i kadr.
Polityka integracyjna realizowana przez rząd w stosunku do uchodźców oraz do
repatriantów znacznie się od siebie różni. W przypadku uchodźców kluczowymi
problemami są: znalezienie zakwaterowania i pracy oraz nauczenie się języka polskiego. Program integracyjny skierowany do tej grupy jest nadzorowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowe regulacje dotyczące integracji
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uchodźców zostały zawarte w ustawie o pomocy społecznej, która weszła w życie 1
maja 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728). Zagadnienia dotyczące integracji uchodźców ze społeczeństwem zostały uregulowane w rozdziale 5 (art.
91–95) tej ustawy. Zgodnie z przyjętymi zapisami, uchodźca składa wniosek o udzielenie mu pomocy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie starosty w ciągu 14 dni od daty uzyskania statusu uchodźcy. Pomoc ta przysługuje od
miesiąca, w którym został złożony wniosek. Obejmuje ona świadczenia pieniężne
pokrywające koszty utrzymania i nauki języka polskiego, specjalistyczne poradnictwo
oraz opłacanie za uchodźcę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uchodźca powinien zadeklarować swoją chęć zamieszkania na danym obszarze oraz gotowość do
podjęcia realizacji programu integracyjnego. Program ten powinien zostać opracowany z uwzględnieniem sytuacji życiowej danej osoby. Uchodźca składa również pisemne oświadczenie, że nie zwrócił się z podobnym wnioskiem do urzędu w innym województwie. Wniosek powinien być złożony z załączonymi do niego kopiami decyzji
o nadaniu statusu uchodźcy i wydanej na jej podstawie karty pobytu. Dołączone
mogą być kopie innych dokumentów, które będą przydatne podczas opracowania dla
niego indywidualnego programu integracyjnego. Program ten jest uzgadniany między pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) a samym
uchodźcą. Maksymalny czas jego trwania to rok. PCPR jest zobowiązane do udzielania uchodźcy informacji odnośnie do zaplanowanej pomocy, przyczyn jej odmowy
lub wstrzymania. Pracownik powinien wspierać uchodźcę w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, pomagać w znalezieniu mieszkania oraz działać zgodnie z potrzebami wynikających z sytuacji życiowej danej osoby. Natomiast uchodźca musi zameldować się w miejscu zamieszkania, zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy
i aktywnie poszukiwać pracy. Cudzoziemiec ma obowiązek uczęszczania na kursy
języka polskiego (jeśli jest taka potrzeba), współpracy i kontaktu – przynajmniej dwa
razy w miesiącu – z realizatorem programu (pracownikiem PCPR odpowiedzialnym
za program integracyjny), a także podejmowania działań ustalonych z realizatorem.
Program ten po uzgodnieniu z uchodźcą zostaje przesłany do wojewody, który po
akceptacji części merytorycznej i kosztorysu przekazuje środki na jego realizację.
Mieszkanie dla uchodźcy zostaje wyznaczone przez wojewodę przy współpracy
z PCPR, z uwzględnieniem – w miarę możliwości – wyboru dokonanego przez
uchodźcę. Zmiana mieszkania podczas realizacji programu jest możliwa jedynie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Rezygnacja uchodźcy z zamieszkania
w miejscu wskazanym jest równoznaczna z rezygnacją z programu integracyjnego1.
Ustawa reguluje również okoliczności, w jakich następuje wstrzymanie udzielonej
pomocy. Sytuacja taka zachodzi w wypadku niewywiązywania się przez uchodźcę ze
swoich zobowiązań, a zwłaszcza w przypadku braku aktywnego udziału uchodźcy
w procesie integracji, uporczywego i zawinionego niewykonywania zobowiązań, wy1
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korzystania pomocy niezgodnie z celem, w jakim została udzielona, podania nieprawdziwych danych dotyczących sytuacji życiowej. Udzielanie pomocy wstrzymuje
się również wtedy, gdy uchodźca przebywa ponad 60 dni w zakładzie opieki zdrowotnej (do czasu opuszczenia zakładu) oraz gdy przeciwko uchodźcy jest wszczęte
postępowanie karne (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że
uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu). Jeśli uchodźca zostanie pozbawiony statusu uchodźcy, następuje odmowa udzielenia pomocy w formie zasiłku
na pokrycie kosztów utrzymania oraz nauki języka polskiego (Ochmański 2005,
www.altercamp.org.pl).
Zaprezentowane regulacje wywołują wiele krytyki ze strony specjalistów zajmujących się problematyką migracji. Przede wszystkim wytykany jest brak długoterminowej strategii integracyjnej obejmującej proces wchodzenia na rynek pracy, uzyskiwania miejsca zamieszkania i środków wsparcia oraz osiągania wystarczającego poziomu
kompetencji kulturowych oraz językowych. Dodatkowo, nadal – mimo widocznych
pozytywnych przemian wynikających z programów treningowych ﬁnansowanych
przez dotacje unijne – negatywnie oceniane jest przygotowanie urzędników niższego
szczebla bezpośrednio odpowiedzialnych za implementację programów integracyjnych (Grzymała-Kazłowska, Okólski 2003: 35–37). Przynajmniej częściowym wytłumaczeniem dla braku spójnej polityki integracyjnej jest stosunek samych uchodźców do ich pobytu w Polsce. Jak już zostało nadmienione, pobyt w Polsce jest
postrzegany przez uchodźców jako pewien etap przejściowy, a nie jako cel. Bez wątpienia ten czynnik oraz niewielka skala zjawiska są głównymi inhibitorami budowania spójnej polityki integracyjnej obejmującej różne etapy procesu integracji uchodźców. W konsekwencji, uchodźcy mogą uzyskać jedynie sporadyczną i krótkotrwałą
pomoc, zazwyczaj od organizacji pozarządowych, a nawet rzadziej od organizacji
rządowych (Grzymała-Kazłowska, Okólski 2003: 37). Niektórzy autorzy, wskazując
na niewielką liczbę uchodźców, podkreślają pozytywny wymiar tego faktu – niewielka skala zjawiska jest korzystnym czynnikiem w sytuacji, gdy dopiero tworzy się system integracyjny (Ochmański 2005, www.altercamp.org.pl).
Polityka integracyjna ma odmienne priorytety i regulacje w odniesieniu do repatriantów, choć również w tym przypadku widać fragmentaryczność proponowanych
rozwiązań. Repatrianci mogą uzyskać pomoc ﬁnansową dla nich samych oraz dla
swoich rodzin, pomoc w uczeniu się języka polskiego oraz w szukaniu pracy2.
Dodatkowo, rząd jest zobowiązany do wspierania gmin, które decydują się na przyjęcie repatriantów (Grzymała-Kazłowska, Okólski 2003: 37).
Elementem wspólnym w założeniach polityki integracyjnej wobec uchodźców
oraz wobec repatriantów jest koncentrowanie się jedynie na początkowym etapie
procesu integracji. W obu przypadkach brak jest założeń oraz programów mających
2

W tym przypadku chodzi o regulacje przyznające pracodawcom zatrudniającym uchodźców
pewne przywileje.
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na celu wsparcie tych grup na dalszym etapie ich integracji, kiedy pojawiają się kłopoty ﬁnansowe oraz problemy związane z utrzymaniem się na rynku pracy, a również
trudności wynikające z braku kompetencji językowych oraz z różnic społeczno-kulturowych – poczucie wyobcowania, negatywne doświadczenia z urzędnikami i sąsiadami oraz brak kapitału społecznego (Grzymała-Kazłowska, Okólski 2003: 37).
Drugim problemem czy też zaniedbaniem jest brak zróżnicowania programów
integracyjnych i ich dostosowania do potrzeb poszczególnych grup uchodźców lub
repatriantów. Najlepszym przykładem jest brak polityki skierowanej do kobiet, chociaż są one grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem – dysponują niższym poziomem wykształcenia, mniejszym lub żadnym doświadczeniem zawodowym albo pochodzą z krajów o kulturze, w której kobieta jest podporządkowana mężczyźnie, nie
ma więc takich samych praw co on, nie zachęca się jej do samodzielności i prezentowania postawy przedsiębiorczej albo wręcz taką postawę się uniemożliwia.
W założeniach polskiej polityki migracyjnej brak jest zapisów dotyczących działań skierowanych do społeczeństwa polskiego, które miałyby na celu propagowanie
tolerancji i pluralizmu kulturowego. Ten aspekt polityki integracyjnej jest przede
wszystkich realizowany przez organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe funkcjonujące w Polsce. Zostanie on dokładniej omówiony w dalszej części
artykułu podejmującej kwestie instytucji zajmujących się tworzeniem oraz realizowaniem polityki integracji migrantów.

Wymiar instytucjonalny polskiej polityki integracyjnej
Polityka migracyjna oraz polityka integracyjna w Polsce są kształtowane oraz realizowane przez różne instytucje, zarówno na poziomie administracji państwowej
(ośrodki władzy ustawodawczej oraz instytucje działające na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym), organizacje pozarządowe funkcjonujące na poziomie regionalnym i lokalnym oraz instytucje i organizacje ponadnarodowe. Poszczególne instytucje mają specyﬁczne kompetencje i koncentrują się na pewnym zakresie działań
integracyjnych – chodzi zarówno o kształtowanie polityki integracyjnej, czy nawet
szerzej polityki migracyjnej, jak i o realizowanie jej poszczególnych postulatów.

Ośrodki władzy ustawodawczej
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej istnieje Komisja Mniejszości Narodowych
i Etnicznych. Jej prace koncentrują się na działaniach skierowanych do mniejszości
żyjących w Polsce. W 2008 roku Komisja zajmuje się między innymi:
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– omawianiem głównych problemów mniejszości narodowych i etnicznych
w Polsce;
– przyjmowaniem raportów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
na temat działań podejmowanych wobec mniejszości narodowych i etnicznych
(np. raportów dotyczących podziału środków unijnych przeznaczonych na
działania związane z ochroną tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; informacji na temat skutków wejścia Polski do strefy Schengen dla
mniejszości narodowych i etnicznych; informacji o regulacjach prawnych dotyczących związków wyznaniowych i Kościołów w Polsce etc.);
– przyjmowaniem sprawozdań na temat działalności poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych;
– kwestiami oświaty oraz wprowadzania języka mniejszości.
W Senacie funkcjonuje Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą. Przedmiotem działania Komisji są między innymi podtrzymywanie więzi
z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich
sytuacja prawna; inicjowanie i koordynowanie współpracy środowisk polonijnych,
ochrona dziedzictwa kultury polskiej i historii za granicą; opieka nad Polonią.
Działalność obu Komisji jest regulowana odpowiednimi ustawami, których zakres jest określany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Instytucje administracji państwowej działającej na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym
Głównym organem wykonawczym, w którym kształtuje się politykę migracyjną
i integracyjną wobec imigrantów, jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (MSWiA). W jego ramach działają dwa organy, kluczowe z punktu
widzenia kształtowania polityki migracyjnej i integracyjnej. Są to Urząd ds. Repatriacji
i Cudzoziemców3 oraz Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości
Narodowych i Etnicznych4.
Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców został otwarty w czerwcu 2001 roku5.
W jego skład wchodzą następujące departamenty i biura: Repatriacji i Obywatelstwa,
Postępowań Azylowych, Legalizacji Pobytu i Wykazu Cudzoziemców, Ewidencji,
Statystyki i Informacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. Powstanie tego
Urzędu było wynikiem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach z dnia 11 kwietnia
2001 r. Jego utworzenie miało na celu rozwiązywanie problemów związanych z procesami repatriacji, nasilającymi się wraz ze wzrostem liczby Polaków bez polskiego
3

www.udsc.gov.pl
http://www2.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=78&id=121
5
Wcześniej istniał Departament Migracji i Uchodźstwa MSWiA.
4
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obywatelstwa chcących wrócić do kraju, między innymi z Kazachstanu i Ukrainy.
Jednak Urząd – od momentu jego utworzenia – zajmuje się kompleksowo problematyką cudzoziemców.
Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym
w sprawach repatriacji, wjazdu cudzoziemców, przejazdu przez terytorium RP, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy i udzielania azylu oraz
pomocy repatriantom. W gestii Prezesa pozostaje również nadzorowanie ośrodków
dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy oraz prowadzenie rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego. Na poziomie 17 województw (podział regionalny) istnieją podległe Urzędowi ds. Repatriacji i Cudzoziemców odpowiednie Wydziały Spraw Obywatelskich i Migracji, ulokowane w Urzędach
Wojewódzkich. Polityka działania oraz prace Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców
są zbliżone do rozwiązań przyjętych w państwach Unii Europejskiej.
Drugim organem funkcjonującym w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji (MSWiA) jest Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości
Narodowych i Etnicznych. W zakres jego działań wchodzą również zadania, które –
choć w ograniczonym stopniu – nawiązują do polityki integracyjnej. Chodzi o sprawy dotyczące:
– mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
– urzędowego rejestru gmin, w których jest używany język pomocniczy, oraz
rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości;
– współpracy Ministra z Europejskim Centrum Monitorowania Rasizmu
i Ksenofobii;
– organizacyjno-technicznej obsługi Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości
Narodowych i Etnicznych6.
Wiodącą instytucją na poziomie administracji państwowej, odpowiedzialną za
kształtowanie polityki integracji cudzoziemców w Polsce jest Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej. Decyzją Komitetu Europejskiego Rady Ministrów z dnia
3 września 2004 r., która następnie została zaakceptowana przez Radę Ministrów
dnia 7 września 2004 r., Ministerstwo to zostało wskazane jako resort odpowiedzialny za koordynację zadań z zakresu polityki integracyjnej. Już w styczniu 2005 roku
resort ten zaprezentował dokument „Propozycje działań w kierunku stworzenia
kompleksowej polityki integracji cudzoziemców w Polsce”. W dokumencie zdeﬁniowano cztery główne wymiary polityki integracyjnej, które są obecnie realizowane
w ramach budowania tej polityki w Polsce7:
– aspekt polityczny – polityka integracyjna i jej związek z polityką migracyjną,
azylową oraz z innymi obszarami polityki (np. polityka antydyskryminacyjna,
zdrowotna, zatrudnienia, edukacyjna itd.);
6
7

http://www2.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=78&id=121
Por. http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=130
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– aspekt prawny – wypracowanie przepisów prawnych umożliwiających realizację polityki integracyjnej (doprecyzowanie i uporządkowanie istniejących oraz
wprowadzenie nowych przepisów);
– aspekt instytucjonalny – instytucjonalny podział działań integracyjnych wobec cudzoziemców, badanie potrzeb szkoleniowych i realizacja szkoleń oraz
współpraca z organizacjami pozarządowymi;
– aspekt merytoryczny – wiedza na temat zjawiska integracji i procesów z nim
związanych, przygotowanie kadr pracujących w cudzoziemcami w obszarze
integracji, zróżnicowanie działań integracyjnych w zależności od grup, do których działania te są kierowane.
W ramach Ministerstwa Polityki Społecznej i Pracy funkcjonuje również
Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Jego działalność ma charakter bardziej
praktyczny, jest on odpowiedzialny za przeprowadzanie szkoleń w zakresie integracji
imigrantów przy współpracy z International Organization for Migration.
Warto również wspomnieć w tym miejscu o jednostkach międzyresortowych
i doradczych. We wrześniu 2004 roku został powołany Międzyresortowy Zespół ds.
Integracji Społecznej Cudzoziemców, jednostka o charakterze doradczym. Jej działania koncentrowały się na przygotowaniu polityki integracyjnej oraz wymianie opinii o kierunku i przebiegu prac podejmowanych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Jednostka ta została zlikwidowana w lutym 2007 roku, a w jej
miejsce został powołany – na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia
14 lutego 2007 r. – Zespół ds. Migracji, który ma być organem pomocniczym Prezesa
Rady Ministrów8. Celem ustanowienia Zespołu było zapewnienie koordynacji
i uzgodnienia działań oraz zadań realizowanych w zakresie problematyki migracji
przez różne organy administracji rządowej. Dodatkowo powstanie Zespołu ma służyć wymianie informacji i monitorowaniu prac realizowanych na poziomie wspólnotowym. W zakresie obowiązków zespołu leży:
– inicjowanie kierunków zmian legislacyjnych i instytucjonalnych w obrębie
problematyki migracji i rekomendowanie ich Radzie Ministrów;
– proponowanie modyﬁkacji dotychczasowych kompetencji w zakresie problematyki migracji;
– opiniowanie wieloletnich i rocznych programów krajowych wykorzystujących
środki ze wspólnotowych instrumentów ﬁnansowych w obszarze migracji,
w tym Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców;
– proponowanie kierunków działań na rzecz integracji cudzoziemców
w Polsce;
– wymiana informacji oraz monitorowanie prac prowadzonych w UE w zakresie
problematyki migracji.

8

Por. http://bip.kprm.gov.pl/bip/showArticle.jsp?id=7245&typ=old.
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Jednym z zadań Zespołu ma być również współpraca z organami administracji
rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.
Podsumowując opisane instytucje rządowe odpowiedzialne za realizowanie polityki integracyjnej oraz różnych aspektów polityki migracyjnej, warto podkreślić, że
działania tych instytucji są kształtowane na bazie najważniejszych międzynarodowych instrumentów prawnych służących uaktywnieniu imigrantów i włączeniu ich
w życie społeczne. Chodzi tutaj przede wszystkim o Europejską Konwencję Praw
Człowieka wraz z protokołami, w tym o zasadzie niedyskryminacji, Konwencję
o Statusie Pracownika Migrującego oraz Konwencję o Uczestnictwie Cudzoziemców
w Życiu Publicznym na szczeblu lokalnym. Celem wszystkich działań jest wypracowanie Ramowej Polityki na Rzecz Integracji, która określi regulacje prawne związane
ze statusem imigrantów, obywatelstwem, prawem pobytu, zatrudnieniem, dostępem
do edukacji, usług socjalnych. W 2004 roku zgodnie z postanowieniami Rady
Europejskiej (tzw. Programem Haskim) Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych przyjęła zbiór wspólnych zasad dotyczący integracji imigrantów
w dokumencie Principles on Immigrant Integration. Ich celem jest budowanie oddziaływań w sferze polityki integracyjnej na poziomie regionalnym i lokalnym. Działania
w Polsce wynikają zatem ze wspólnych, podstawowych zasad integracji imigrantów
realizowanych w krajach Unii Europejskiej.

Organizacje pozarządowe
W Polsce istnieje wiele organizacji pozarządowych podejmujących różne formy działań, którym celem jest realizowanie polityki integracyjnej zarówno wobec imigrantów,
jak również uchodźców czy repatriantów. Organizacje te – ze względu na grupy docelowe, do których są skierowane ich działania – można podzielić na dwie kate-gorie:
– organizacje, których działania są nakierowane na bezpośrednią pomoc imigrantom, uchodźcom oraz repatriantom;
– organizacje wspomagające imigrantów, uchodźców oraz repatriantów pośrednio; głównym celem ich działania jest promocja tolerancji i społeczeństwa
obywatelskiego.

Organizacje bezpośrednio zaangażowane w pomoc imigrantom
i uchodźcom
Polska Akcja Humanitarna9 – organizacja ta podejmuje przede wszystkim praktyczne działania, które mają na celu integrację imigrantów. W ramach PAH funkcjo9

www.pah.org.pl
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nuje Centrum Pomocy Uchodźcom, które udziela porad i pomocy socjalnej uchodźcom i osobom ubiegającym się o status uchodźcy. PAH organizuje też programy
integracyjne: kursy języka polskiego oraz zawodowe, organizuje pomoc materialną,
pomaga w szukaniu i wynajęciu mieszkania i poszukiwaniu pracy. CPU ma też program dla dzieci: organizuje wyjazdy wakacyjne i całoroczną świetlicę. W 1996 roku
Centrum otworzyło Dom Uchodźcy – jedyny taki ośrodek nierządowy. Dodatkowo
PAH podejmuje działania edukacyjne, adresowane do polskiego społeczeństwa:
spotkania z młodzieżą, konkursy zmierzające do kształtowania postawy tolerancji.
Polski Czerwony Krzyż10 – główny zakres działalności to wsparcie materialne
i pomoc w kontaktach z władzami dla uchodźców. PCK jest również koordynatorem
projektu @lterCamp. Głównym celem tego projektu jest wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy. Działania organizacji
biorących udział w projekcie koncentrują się na:
– opracowaniu usług na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy (m.in.
przygotowanie do wejścia na rynek pracy) oraz działań edukacyjnych skierowanych do pracowników instytucji polityki społecznej;
– badaniach diagnostycznych i prognozowych dotyczących kwestii migracyjnych i uchodźczych;
– działaniach skierowanych do społeczeństwa polskiego mających na celu promowanie pozytywnych postaw wobec imigrantów11.
W ramach projektu został również utworzony wzorcowy ośrodek adaptacyjny
w Czerwonym Borze.
Caritas Polska12 – zajmuje się głównie pomocą socjalną i poradnictwem prawnym oraz psychologicznym dla uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy
i azylantów. Obecnie w ramach Caritas Polska funkcjonują cztery Centra Pomocy
Migrantom i Uchodźcom: w Białymstoku, Lublinie, Zgorzelcu i Słubicach. Caritas
Polska realizuje również projekt współﬁnansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Uchodźczego. Jego celem jest wspieranie procesów integracji społecznej
cudzoziemców, pomoc w zakresie edukacji dzieci oraz doradztwo zawodowe dla dorosłych.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka13 – organizacja ta, w ramach programu
„Pomoc prawna dla uchodźców i migrantów”, zajmuje się świadczeniem bezpłatnych
porad prawnych dla cudzoziemców. W zakres działalności Programu wchodzi również aktywny udział w tworzeniu prawa uchodźczego, organizowanie krajowej
oraz międzynarodowej współpracy w sprawach uchodźczo-azylowych oraz monito10

www.pck.org.pl
Por. http://www.altercamp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Ite
mid=36.
12
http://www.migranci.caritas.pl/?dnr=1&jezyk=1
13
http://www.hfhrpol.waw.pl/program-10.html
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rowanie przestrzegania przez polskie władze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
postanowień Konwencji Genewskiej z 1951 r. dotyczącej Statusu Uchodźców,
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz polskiego
ustawodawstwa w sprawach cudzoziemców.
Sekcja Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu
Jagiellońskiego14 – poradnia zajmująca się prawem uchodźczym i sytuacją cudzoziemców w Polsce. Działania tej organizacji skupiają się głównie na udzielaniu pomocy prawnej, pośredniczeniu w kontaktach z urzędami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, podejmowaniu przedstawicielstwa w sprawach prawnych
dzieci bez opieki. Od lipca 2007 roku Ośrodek Praw Człowieka UJ bierze udział –
wraz z organizacjami partnerskimi – w projekcie „Edukacja dla Integracji – Partnerstwo
na Rzecz Uchodźców”, ﬁnansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem projektu jest wspomaganie integracji osób ubiegających się
o nadanie statusu uchodźcy na rynku pracy oraz w społeczeństwie.
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej15 – organizacja zajmuje się poradnictwem prawnym dla uchodźców, organizowaniem szkoleń z zakresu prawa polskiego,
na temat procedur ubiegania się o status uchodźcy i możliwości uzyskania pomocy
socjalnej oraz warsztatów dla dzieci uchodźców.
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć16 – organizacja zapewnia m.in. porady i opiekę prawną osobom starającym się o status uchodźcy w Polsce lub o inną
formę ochrony międzynarodowej. Oferuje ponadto cudzoziemcom reprezentację
w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, poradnictwo oraz
asystę prawną (również sporządzanie pism). Pomoc świadczona jest w biurach
(w Krakowie i Warszawie), jak również w różnego rodzaju ośrodkach dla uchodźców.
Wolontariusze Polskiej Misji Medycznej17– pełnią opiekę medyczną nad obcokrajowcami mieszkającymi w ośrodkach dla uchodźców w Polsce. Ponadto organizacja opracowuje raport oceniający stan zdrowia obcokrajowców przebywających
w ośrodkach dla uchodźców oraz ich dostęp do diagnostyki i leczenia.
Fundacja La Strada18 – udziela pomocy cudzoziemkom, oﬁarom handlu ludźmi.
Organizacja uruchomiła telefon zaufania w języku rosyjskim. Fundacja podejmuje
wysiłki na rzecz zmiany przepisów, celem stworzenia narzędzi pomocy pokrzywdzonym cudzoziemkom.

14

http://www.opc.uj.edu.pl/
http://www.psep.pl
16
http://www.pomocprawna.org/index.html
17
http://pmm.org.pl
18
http://www.strada.org.pl/
15
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Fundacja Centrum Promocji Kobiet19 – organizuje szkolenia oraz warsztaty integracyjne dla uchodźczyń i ich dzieci. Celem ma być adaptacja społeczno-językowa,
przekazanie podstawowych informacji o Polsce i realiach życia codziennego, wiadomości na temat rynku pracy, pomoc psychologiczna oraz otwarcie na komunikację
w języku polskim.
Centrum Praw Kobiet20 – porady prawne dla uchodźczyń m.in. z zakresu opieki
socjalnej i przemocy w rodzinie.
Jako odrębną kategorię można wymienić organizacje, które skupiają imigrantów
i/lub uchodźców w Polsce. Organizacje te koncentrują się na różnych działaniach,
niemniej wszystkie one mieszczą się w ramach szeroko pojętej problematyki integracji. Poniżej zostanie wymienionych kilka z nich.
Fundacja „Ocalenie”21 – udziela pomocy osobom będącym w trakcie procedury
o nadanie statusu uchodźcy, porad prawnych i psychologicznych, prowadzi zajęcia
sportowe oraz leczenie uchodźców, organizuje kursy języka polskiego, pełnomocnictwo i tłumaczenie w kontaktach z rozmaitymi instytucjami na terenie RP. W działalność organizacji zaangażowani są cudzoziemcy (uchodźcy), którzy wchodzą
w skład władz fundacji.
Stowarzyszenie Małżeństw Polaków z Obcokrajowcami22 – oferuje wsparcie
w trudnych sytuacjach radzenia sobie z niekorzystnymi regulacjami prawnymi określającymi status prawny takich rodzin.
Stowarzyszenie Uchodźców w Rzeczpospolitej Polskiej23 – organizacja publikuje pismo „Głos Uchodźcy”, zawierające informacje na temat uchodźców w Polsce czy
fragmenty twórczości uchodźców. Ponadto Stowarzyszenie przygotowuje Europejski
Tydzień Przeciw Rasizmowi, który odbywa się co roku między 21 a 28 marca.
Stowarzyszenie „Wspólnota Kazachska”24 – zajmuje się promocją jedności ludzi
różnych narodowości, kultur i religii.

Organizacje pośrednio zaangażowane w pomoc imigrantom i
uchodźcom (organizacje praw człowieka)
Do tej kategorii można zaliczyć wszystkie organizacje zajmujące się promocją praw
człowiek oraz promocją praw kobiet. W ramach ich aktywności podejmowane są
głównie działania, które są skierowane na zmianę postaw wobec imigrantów
19

http://www.promocjakobiet.pl/
http://free.ngo.pl/temida/
21
http://www.altercamp.org.pl/index.php?p=ocalenie
22
www.obcokrajowcy.republika.pl
23
http://www.voiceofexile.go.pl/
24
http://www.wspolnotakaz.pl/
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w społeczeństwie. Chodzi tutaj o działania promujące tolerancję i edukację na temat
praw człowieka oraz tolerancji, choć również podejmowana jest bezpośrednia pomoc
na rzecz imigrantów. Warto w tym kontekście wspomnieć o dwóch organizacjach:
Stowarzyszenie „Jeden Świat”25 – zajmuje się przede wszystkim promowaniem
pokoju i zrozumienia między ludźmi różnych narodów, kultur i religii. Organizacja
ta prowadzi w polskich szkołach średnich program edukacyjny „Różni – Równi”,
mający na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi w tematyce uchodźców.
Stowarzyszenie „Proxenia”26 – organizacja wspiera integrację cudzoziemców przez
upowszechnianie wzorców pomocy humanitarnej, promowanie efektywnych modeli
integracji cudzoziemców w społeczeństwie oraz postaw solidarnościowych, poszanowania praw człowieka oraz działania na rzecz zatrudnienia cudzoziemców. Stowarzyszenie
podejmuje akcje, których celem jest kształtowanie właściwych relacji między cudzoziemcami oraz organami władzy publicznej, popiera również procesy organizacji i samoorganizacji społeczności cudzoziemskich w Polsce, ułatwiających im integrację ze
społeczeństwem. Stowarzyszenie bierze też udział w projekcie @lterCamp.
Powyższy przegląd założeń i zadań wybranych organizacji pozarządowych pokazuje szeroki wachlarz działań podejmowanych na rzecz procesu integracji różnych
kategorii imigrantów w społeczeństwie polskim. Wyraźnie widać, że to właśnie w gestii organizacji pozarządowych pozostaje wykonawczy wymiar polityki integracyjnej.

Organizacje międzynarodowe
Prezentując wymiar instytucjonalny polityki integracyjnej realizowanej w Polsce, nie
sposób pominąć organizacji międzynarodowych funkcjonujących w naszym kraju.
Jedną z głównych jest International Organization for Migration (IOM), która działa
w Polsce od 2002 roku27. Organizacja ta zajmuje się kwestią dobrowolnych powrotów, udziela migrantom informacji, prowadzi programy humanitarne, przeciwdziała
handlowi ludźmi oraz podejmuje działania, których celem jest integracja imigrantów.
Dodatkowo, IOM prowadzi w Polsce szkolenia dla pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programów integracyjnych, pracowników
socjalnych pracujących z imigrantami, pracowników urzędu pracy, ośrodków pomocy
społecznej, pedagogów oraz działaczy organizacji pozarządowych.
Od 1998 roku funkcjonuje w Polsce Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców z siedzibą w Warszawie. Początkowo jego
zadaniem była pomoc w tworzeniu przepisów prawnych dotyczących uchodźców
i zabieganie o ich zgodność z Konwencją Genewską regulującą status uchodźcy.
25
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Obecnie UNHCR monitoruje tryb nadawania statusu uchodźcy i przestrzeganie
Konwencji. Uchodźcy oraz osoby ubiegające się o status uchodźcy w Polsce mają
prawo do kontaktowania się z Przedstawicielstwem UNHCR w Warszawie.
Funkcjonariusze biura jako obserwatorzy uczestniczą w czynnościach organów prowadzących postępowanie o status uchodźcy. W szczególnie złożonych sprawach
uchodźczych UNHCR udziela też uczestnikom postępowania oraz organom administracji wsparcia merytorycznego. Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce prowadzi
także działalność informacyjną i promuje wiedzę o uchodźcach w społeczeństwie
oraz kształtuje postawy zrozumienia i akceptacji wobec uchodźców. Od siedmiu lat
UNHCR organizuje w Polsce „Dzień Uchodźcy”, wydaje publikacje (w tym kwartalnik „Z obcej ziemi”), angażuje się w przedsięwzięcia edukacyjne.
Warto również wspomnieć o Amnesty International Polska28. Działania tej organizacji nie są wprawdzie skierowane bezpośrednio na pomoc imigrantom, niemniej
przez promocję praw człowieka, dbałość o upowszechnianie międzynarodowych
i krajowych standardów obrony praw człowieka, a również przez rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw tolerancji potrzebnych dla budowy społeczeństwa obywatelskiego, niewątpliwie przyczynia się znacznie do poprawy sytuacji imigrantów
w Polsce oraz do kształtowania pozytywnych postaw wobec migrantów.

Uwagi końcowe
Analizując instytucje i organizacje, w zakresie działań których leży określanie polityki migracyjnej oraz polityki integracji migrantów, można zobaczyć, że Polsce większy
akcent kładzie się na rozwiązania instytucjonalno-administracyjne, bazujące na mocnej obecności państwa w regulacji zagadnień i problemów imigracyjnych, etnicznych
i narodowościowych. Brak jak na razie strategii zarządzania zasobami migracyjnymi
i nacisku na skuteczny rozwój działań integracyjnych samych imigrantów w ramach
tzw. działań wspólnoty (community action).
Polska powoli staje się krajem imigracyjnym, w związku z czym pojawiają się nowe,
poważne wyzwania związane z wielokulturowością. Kluczowe jest więc budowanie polityki integracyjnej, która będzie odpowiadać na te wyzwania. Jak dotąd obserwujemy
dopiero powolne „stawanie się” polskiej polityki wobec imigracji i imigrantów, i to jak
na razie w dość elementarnym i formalnym zakresie. W Polsce w procesach legislacyjnych przeważa raczej orientacja zachowawczo-instytucjonalna względem regulacji
kwestii migracyjnych. Nie bierze się pod uwagę procesu integracji cudzoziemców ani
szerszych procesów społeczno-ekonomicznych. Zdecydowanie jednak docenia się
znaczenie migracji zastępczej w obliczu sytuacji demograﬁcznej, tj. spadku liczby ludności, starzenia się społeczeństwa oraz projekcji procesów społeczno-ekonomicznych.
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