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INSTYTUCJONALNE OGRANICZENIA CZY STEREOTYPY?
IMIGRANTKI, URZĘDNICY I KULTURA BIUROKRACJI

Uwagi ogólne

Zwiększająca się skala migracji i jej feminizacja, jak również procesy wykluczenia 

oraz inkluzji, wywołały w państwach europejskich debatę dotyczącą polityki migra-

cyjnej. Pośród wielu koncepcji próbujących uwzględnić wielowymiarowość tych pro-

cesów, na szczególną uwagę zasługuje podejście podkreślające odmienność doświad-

czeń i oczekiwań kobiet. Jak zauważa Ratna Kapur:

„Kobiety przemieszczają się i są przemieszczane, bez względu na to czy wyrażają zgodę czy 

nie. Niepewność utrzymania i zdobycia środków koniecznych do życia oraz rosnąca zależność 

gospodarstw domowych od zarobków kobiet i dziewczynek; erozja kapitału społecznego i za-

łamanie się społeczeństw tradycyjnych; procesy transnacjonalizacji pracy kobiet w sektorach, 

które nie stosują się do standardów prawa pracy i praw człowieka i często opierają się na wy-

korzystywaniu siły roboczej, zmuszaniu do pracy czy nawet praktyk niewolniczych” (cyt. za: 

Dobrowolsky, Tastsoglou 2006: 20). 

Równie ważne jak rozpoznanie przyczyn migracji kobiet jest opisanie zarówno 

samego procesu, jak i sytuacji w kraju przyjmującym. Dokładna analiza tych etapów 

migracji kobiet pozwala zauważyć, jak istotną rolę odgrywają w nich wzajemne 

i bezpośrednie relacje między imigrantkami a urzędnikami. To właśnie one, lub ich 

brak, często określają losy imigrantek w Polsce. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań prowadzonych 

w ramach projektu FeMiPol – Integration of Female Immigrants in Labour Market and 

Society. Policy Assessment and Policy Recommendations. Projekt ten, między innymi, po-

szukiwał odpowiedzi na następujące pytania: 1) Czy urzędnicy dostrzegają opisane 

przez imigrantki problemy lub potencjalne konfl ikty, występujące podczas ich spot-

kania? 2) Czy urzędnicy dostrzegają problemy i trudności, które zostały wskazane 

przez respondentki, jakie mają ich instytucje z wykonywaniem się z zadań i obowiąz-

ków wobec imigrantek?
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Medodologia badań
Projekt FeMiPol wykorzystuje metodologię badań jakościowych – metodę wywiadu 

biografi cznego. Podkreśla ona konieczność analizy nie tylko informacji przedstawio-

nych przez respondentki, ale także sposobu ich prezentacji – struktury wywiadu, spo-

sobu kategoryzowania czy przedstawienia informacji. W ten sposób badacze zdołali 

uzyskać dostęp do ukrytych znaczeń, które mogły okazać się istotnym elementem 

pozwalającym zrozumieć strategie życiowe imigrantek. W trakcie realizacji projektu 

FeMiPol przeprowadzono dwadzieścia trzy wywiady z imigrantkami przybyłymi za-

równo z krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych; mających pozwolenie na pobyt 

i pracę, jak i pozostających w Polsce nielegalnie; tych, które emigrowały z powodów 

ekonomicznych, jak i tych, które przybyły w celu zawarcia małżeństwa; uchodźczyń 

czy wreszcie ofi ar handlu ludźmi. 

Każdy z wywiadów składał się z trzech części. Pierwszą z nich stanowiła nieprze-

rwana pytaniami badacza narracja imigrantki, przedstawiająca jej własną historię; 

w części drugiej badacz starał się wyjaśnić kwestie, które pojawiły się w trakcie wy-

wiadu i wywołały jego wątpliwości; wreszcie na koniec badacz uzupełniał informacje 

przez zadanie dodatkowych pytań dotyczących zagadnień, które nie pojawiły się 

w trakcie wywiadu, a były ważne ze względu na przedmiot badania. Jednym z prob-

lemów badawczych poruszonych w trakcie wywiadu były relacje imigrantek z urzęd-

nikami. Kontakty, lub ich brak, zdecydowanie wpływały na sposób funkcjonowania 

imigrantek w Polsce oraz zakres ich wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków. Na 

postawie zebranych historii życia imigrantek w Polsce przygotowano kolejny etap 

badań, jakim była analiza ich relacji z urzędnikami pierwszego kontaktu. Analizę 

z jednej strony opracowano na podstawie informacji pochodzących z wywiadów 

z imigrantkami, a z drugiej – z wywiadów z urzędnikami. Z powodów etycznych 

niemożliwe było przeprowadzenie bezpośredniego spotkania, podczas którego do-

szłoby do konfrontacji imigrantki i pracownika urzędu. Żadna z respondentek, oba-

wiając się konsekwencji, nie zgodziłaby się na przedstawienie urzędnikowi zarzutów 

wobec jego kultury pracy oraz kompetencji. Niechęć do takiego spotkania, zdaniem 

badaczy, wyraziliby także urzędnicy. Mimo przedstawienia jasno określonego celu 

badań, mogliby je potraktować jako próbę kontrolowania ich pracy i zakresu wiedzy 

oraz oceny ich zachowania. Biorąc pod uwagę wymienione przeszkody, zdecydowano 

się uniknąć bezpośredniej konfrontacji imigrantki i urzędnika przez zorganizowanie 

wywiadów tylko z pracownikami instytucji publicznych i przedstawienie im proble-

mów wspomnianych przez imigrantki podczas wywiadów.

Doboru urzędników dokonano na podstawie wywiadów z imigrantkami: zwróco-

no uwagę na instytucje wspomniane przez respondentki i podjęto próbę dotarcia 

dokładnie do osoby, z którą imigrantka miała kontakt w każdej z tych instytucji. 

Przeprowadzono cztery wywiady: trzy z nich miały charakter formalny, jeden – nie-
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formalny. By zachować anonimowość respondentów, będą oni w dalszej części arty-

kułu nazywani odpowiednio Respondent 1, 2, 3 i 4.

Respondent 1 został wybrany ze względu na swoje doświadczenie w zakresie two-

rzenia i stosowania polityki wobec imigrantów na poziomie lokalnym i krajowym: 

pracę w starostwie powiatowym łączy z aktywnością w Związku Repatriantów oraz 

Międzyresortowym Zespole ds. Polonii i Polaków za Granicą przy Premierze. Obok 

działań wynikających z jego obowiązków służbowych, urzędnik ten jest osobiście 

zaangażowany w sytuację repatriantów – nie tylko sprowadza ich do Polski, ale prze-

de wszystkim pomaga im w przystosowaniu się do życia w nowym otoczeniu. Dzięki 

temu Respondent 1 prezentuje zarówno perspektywę instytucjonalną, jak i indywi-

dualny punkt widzenia, kładąc jednocześnie większy nacisk na ten drugi. Warto jed-

nak podkreślić, że otwartości na problemy repatriantów nie towarzyszy w jego przy-

padku działalność ukierunkowana na pomoc imigrantom ekonomicznym w Polsce. 

Respondent 2 pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Podczas wywia-

du pokazuje się przede wszystkim jako przedstawiciel tejże instytucji, choć momen-

tami wypowiada także własne opinie i sądy na poruszane tematy. Włączenie 

Respondenta 2 do próby badawczej pozwoliło zbadać, czy imigrantki, które przeby-

wają w Polsce dłuższy okres czasu i są dobrze zintegrowane mają podobne problemy 

jak te, które przybyły niedawno. Ponadto, zakres działań instytucji Respondenta 2 

umożliwił analizę programów i pomocy oferowanej imigrantkom w sferze ekono-

micznej, prawnej czy psychologicznej.

Respondent 3 pracuje w jednej z organizacji pomagających uchodźcom i imigran-

tom bez względu na ich status prawny, narodowość czy religię. W praktyce jednakże 

jego instytucja pomaga w pierwszej kolejności osobom starającym się o status uchodź-

cy oraz przebywającym w obozach dla uchodźców. 

Ostatni respondent nie wyraził zgody na ofi cjalny wywiad ze względu na ograni-

czenia nakładane przez instytucję, w której pracuje. Nie mogąc powoływać się na 

pracę w swojej organizacji, Respondent 4 odpowiada na zarzuty opisane przez imi-

grantki, opierając się na własnych, osobistych doświadczeniach.

W wywiadach z urzędnikami zostało zastosowane podejście narracyjne. Na po-

czątku każdego wywiadu zostały przedstawione cele projektu, po czym pozostawio-

no respondentom swobodę wyrażenia własnego zdania i opisania najważniejszych, 

ich zdaniem, problemów. Narracja ta została następnie uzupełniona pytaniami bada-

czy, którzy starali się poruszyć następujące kwestie: 

• opinie urzędników na temat sytuacji imigrantek w Polsce w odniesieniu do 

istniejących regulacji prawnych;

• skuteczność działań podejmowanych przez urzędników;

• problemy poruszone przez imigrantki, z którymi zostały uprzednio przepro-

wadzone wywiady;

• rekomendacje dotyczących ulepszenia istniejących przepisów.
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Specyfi ka poruszonych problemów zależała od doświadczenia oraz otwartości re-

spondenta i organizacji, którą reprezentował.

Od pomocy po wrogość. Urzędnicy w opinii imigrantek.
Pokazanie spójnego obrazu przedstawiającego relację imigrantek z urzędnikami 

w oparciu o informacje uzyskane podczas wywiadów wydqawało się początkowo nie-

możliwe. Po pierwsze, zakres kontaktu z urzędnikiem jest sprawą indywidualną, cha-

rakterystyczną dla danej rozmówczyni, rozciągając się od braku kontaktu poprzez 

stosunki neutralne i bezosobowe, a na wrogości i niechęci skończywszy. Po drugie, 

zróżnicowany jest także charakter instytucji, z którymi imigrantki mają kontakt. 

Jednak bliższa analiza pozwala wyróżnić obszary, które wydają się istotne dla naszych 

respondentek w kontekście ich interakcji z pracownikami instytucji publicznych.

PROBLEMY PRAWNE

Jedną z kwestii najczęściej poruszanych przez imigrantki jest brak pomocy urzęd-

ników w uzyskaniu informacji na temat ich statusu prawnego. Większość responden-

tek zauważa, że nie zostały poinformowane o prawach, jakie przysługują im w Polsce, 

takich jak prawo pobytu czy obywatelstwo, pozwolenie na pracę i ubezpieczenie spo-

łeczne. Problem ten staje się widoczny zwłaszcza w przypadku do osób starających 

się o status uchodźcy. Jak zauważa jedna z respondentek:

„ja na przykład nawet nie wiedziałam, że mogę, że wystarczy powiedzieć, że proszę o azyl, że 

uciekam z wojny, że, że niebezpieczne to wszystko i już byłabym wpuszczona w kraj (...) Tego 

nie wiedziałam i wjeżdżałam do Polski szczerze mówiąc jako turysta” (wywiad z Fatimą).

Co więcej, w wielu przypadkach imigrantkom nie zapewnia się pomocy prawnika, 

tłumacza czy psychologa, którzy mogliby ułatwić kontakty z urzędnikiem. 

Pozostawione same, często po traumatycznych przeżyciach oraz z nieuregulowaną 

sytuacją prawną, imigrantki boją się dopytać o swoją sytuację. Niepewne i przestra-

szone, stają się łatwym celem dla urzędników:

„I też nie znałam tak wtedy język polski dobrze... A nikt nie powiedział mi, że może być 

tłumacz, może nie... te osoby pytały, ja w takim w stresie, to wyglądało faktycznie jak przesłu-

chania w latach nie wiem jakich... //mchm// No i takie pytanie... No to: pytali – odpowiada-

łam; pytali – odpowiadałam i potem kazali mi to podpisać //mchm// a ja nie czytałam, jesz-

cze tak dobrze po polsku. Tak że literki odróżniałam, ale tak... No to podpisałam...” (wywiad 

z Aidą).

Sytuacje podobne do opisanej są związane, zdaniem respondentek, z odmiennym 

traktowaniem imigrantów przyjeżdżających do Polski z Zachodu i z krajów rozwija-

jących się. W przypadku imigrantek z Zachodu wszystkie procedury są znacznie ła-

twiejsze, a urzędnicy bardziej pomocni:
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„Jak ktoś jest z Zachodu może domagać się swojego i dojść do tego” (wywiad z Aidą)

„On pytał ‘co robię?’ Ja powiedziałam, że szukam pracy, on tak... no ‘mchm, to nie jest aż 

tak super powód’ //mchm// i powiedział, że mam pisać, musiałam tam napisać, on mi w ogóle 

podyktował, co mam pisać, jakieś takie zdanie, że mam wystarczające środki, że mogę się tutaj 

utrzymać i że nie będę, jakoś tam spowodować, starać się korzystać z pomocy społecznej tutaj 

w Polsce //mchm// iii... jeszcze powiedział, że jako powód mam pisać, że chcę robić prawo 

jazdy (śmiech obu). I ja powiedziałam, że już mam prawo jazdy i on tak: „no, to wszystko jedno, 

to... ‘No to niech pani pisze, że chce pani robić prawo jazdy na motocykl’... (śmiech)” (wywiad 

z Michaelą).

Kobiety zza wschodniej granicy Polski nie mogą oczekiwać takich ułatwień. 

Wręcz przeciwnie – uzyskanie wizy lub zameldowania nastręcza w ich przypadku 

wiele dodatkowych problemów, w rozwiązaniu których mogą liczyć tylko na pomoc 

osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Ciągły strach o własną przyszłość i pro

blemy z otrzymaniem jasnego statusu sprawiają, że imigrantki są niepewne własnego 

losu, co zniechęca je do integracji. 

Problemy prawne pojawiają się także w przypadku podjęcia przez imigrantki 

własnej działalności gospodarczej. Już na etapie uzyskania na nią pozwolenia ko-

nieczne jest pokazanie, w jaki sposób dana działalność przyczyni się do rozwoju sy-

tuacji ekonomicznej w Polsce. Ponadto na fi rmy założone przez obcokrajowców, bez 

względu na ich rodzaj oraz wielkość, nałożony jest obowiązek zatrudnienia Polaków. 

W konsekwencji często dochodzi do sytuacji podobnych do opisanej przez naszą 

respondentkę:

„Bo my musimy zatrudniać Polaka, że nie my pracujemy dla siebie tylko, że tworzymy 

miejsca pracy dla Polski. Oni są tylko na papierze zatrudnieni, naprawdę nie pracują, ale my 

i tak musimy płacić za nich, jedną czwartą etatu” (wywiad z Anahid). 

RODZINA

Wiele z historii opowiedzianych przez imigrantki skupia się na problemach zwią-

zanych ze sferą prywatną, a zwłaszcza rodziną. Respondentki z krajów, takich jak 

Armenia, zwracają uwagę na kwestię statusu prawnego dziecka w Polsce:

„No iii dziecko nie miało paszportu, bo myśmy jeszcze w Armenii nie byli //mchm// 

i żeby składać papiery o pobyt czasowy za każdym razem, no to potrzebowaliśmy ten paszport, 

no tośmy przyjmowali i myśmy znowu mieli ten zaklęty krąg i nasze dziecko przez dwa lata 

nielegalnie było. Mimo że rodzice i starsza siostra mieli pobyt stały, a ona była nielegalna” 

(wywiad z Aidą).

Równie skomplikowana jest sytuacja dzieci urodzonych w Polsce, których przy-

najmniej jedno z rodziców jest obcokrajowcem:
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„mój mąż jest Brytyjczykiem i Polakiem i moje dziecko, nasze dziecko dostało brytyjskie oby-

watelstwo, a później polskie. Jak ja składałam dokumenty na polskie, to mi powiedzieli, że moje 

dziecko nie ma polskiego... Urodziło się w Polsce. I tata Polak, prawda. Tylko powiedzieli, że to 

musiało być zrobione w inny sposób, no i więc, ze względu mnie wydaje się bardziej na dziecko 

pobraliśmy się, żebym ja mogła złożyć dokumenty na obywatelstwo i dołożyć dokumenty mo-

jego dziecka, żeby on też dostał polskie obywatelstwo. Bo jakby z mężem, to już było za późno. 

Bo on kiedy składał, to jeszcze dziecko nie było, a jak już dostał, to już dziecko urodziło się. To 

jest bardzo skomplikowane” (wywiad z Liudmilą).

Winą za opisane sytuacje nie można obarczyć wyłącznie urzędników, którzy nie 

okazują zrozumienia oraz nie gwarantują dostępu do informacji. Często bowiem to 

rodzice nie znają lub nie potrafi ą wyegzekwować praw, które przysługują ich dzie-

ciom. Prowadzi to do sytuacji, w której niewiedza imigrantek jest wykorzystywana 

przez urzędników, którzy, zasłaniając się przepisami prawnymi, odmawiają uznania 

statusu prawnego dziecka w Polsce i wynikających z tego faktu praw czy przywile-

jów. 

KULTURA BIUROKRATYCZNA

Tematem wzbudzającym wiele emocji pośród imigrantek jest polska kultura biuro-

kratyczna oraz negatywny stosunek do imigrantek. Sprzeczność przepisów i ich in-

terpretacji, odmienne wymogi stawiane przez różne urzędy, brak ściśle określonych 

kompetencji przypisanych urzędnikowi, to tylko niektóre z wymienianych proble-

mów. Doskonale ilustruje je wypowiedź jednej z kobiet z Rosji:

„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 ja-

kichś tam papierów. A ja te oryginały cudem miałam, bo za każdym razem, jak dostawałam 

nową kartę, to kazali mi oddawać 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 dzięki temu mogli mnie zatrudnić, że okłamałam urząd, ja 

naprawdę nie rozumiem, jak to działa. W ogóle to się w tych urzędach ciężko zorientować” 

(wywiad z Leną). 

Stwierdzenie to oddaje kulturę biurokratyczną w Polsce oraz sposób, w jaki jest ona 

postrzegana przez imigrantki. Zauważają one, że nawet w przypadku, gdy prawo 

określa w jasny i precyzyjny sposób, jakie warunki należy spełnić, by otrzymać prawo 

pobytu, prawo do pracy czy status uchodźcy, jego implementacja jest różna i zależy 

od kraju pochodzenia imigrantki oraz dobrej woli urzędnika i jego interpretacji pra-

wa. Nawet pojawiające się w wywiadach pozytywne opinie na temat pracowników 

instytucji publicznych (por. wywiad z Niną) nie są w stanie zrównoważyć negatywne-

go obrazu polskiej biurokracji i sposobu złego traktowania imigrantek. Poniższa wy-

powiedź jest jedną z wielu pojawiających się w wywiadach:

„Nadchodził ten miesiąc, że już musimy złożyć papiery, //mchm// to jest kupa papierów, 

administracja, ta pani w kadrach naszej uczelni już miała dosyć, wysyłania naszych dyplomów, 
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jakichś podań-nie podań... No i chcieliśmy iii //mchm// żeby już od razu złożyć o stały pobyt. 

Jak mąż złożył, chciał złożyć, no to wtedy powiedzieli, jak on poszedł z tymi papierami, że chce 

złożyć, a oni ‘nie’. A on ‘jak nie?’ Myśmy nie znali prawa jeszcze //mchm//, a oni ‘nie, bo pan 

i tak nie dostanie, tak że nie będziemy przyjmować pana papiery’” (wywiad z Aidą).

Urzędnicy nie tylko kierują się uprzedzeniami, ale także są nieuprzejmi czy wresz-

cie nie okazują imigrantkom szacunku. Zachowując się w sposób, który upokarza 

imigrantki, pragną pokazać ich niższość. W powyższym kontekście problemem oka-

zuje się poczucie władzy i bezkarności panujące wśród urzędników, wzmacniane do-

datkowo brakiem mechanizmów kontrolujących ich kompetencje oraz pracę.

Analizując kulturę biurokracji, nie można jednak skupić się tylko na pracy urzęd-

ników. Nie bez winy często pozostają same imigrantki. Ich bierność oraz brak zain-

teresowania własnymi prawami powodują, że nie szukają one dodatkowych informa-

cji lub pomocy. Skupiając się na własnej pracy i codziennym życiu, chętnie 

powierzają innym (np. pracodawcom) zorganizowanie ich pobytu oraz uregulowanie 

sytuacji prawnej. W ten sposób doskonale wpisują się w polską kulturę biurokratycz-

ną przez podtrzymanie stereotypu pasywnej i uległej imigrantki.

INFORMACJE

Na koniec należy wspomnieć o przeszkodzie wymienianej przez większość naszych 

respondentek; przeszkodzie, która odnosi się do wszystkich opisanych wyżej wymia-

rów. Jest nią brak informacji. Jak zostało wspomniane wcześniej, zarówno problemy 

prawne, jak i rodzinne, są częściowo spowodowane brakiem wiedzy – imigrantki po 

przyjeździe do Polski czują się bezradne, nie wiedzą, do kogo mogą zwrócić się po 

poradę prawną, psychologiczną czy nawet pomoc w uzupełnieniu formularzy i po-

dań. Rozmówczynie wielokrotnie podkreślały, że nie znajdują pomocy w instytu-

cjach, do których są kierowane. To nie urzędnik czy przedstawiciel organizacji poma-

ga im przystosować się do nowego otoczenia, ale istniejące już sieci migracyjne, 

nieformalne kontakty – w postaci rodziny lub znajomych – pomagają w oswojeniu 

nowej przestrzeni. 

Rzeczywistość czy fałszywy obraz? Interakcje między imigrantkami a urzędnikami 
z punktu widzenia urzędników
Problemy przedstawione przez imigrantki stały się punktem wyjścia do przeprowa-

dzenia wywiadów z wybranymi urzędnikami. By porównać, czy problemy, które do-

strzegają pracownicy instytucji publicznych, są takie same lub zbliżone do tych, jakie 

opisały imigrantki, na początku wywiadu poproszono urzędników o przedstawienie 
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trudności związanych z ich pracą. Następnie w trakcie wywiadu starano się poruszyć 

kwestie, o których mówiły imigrantki. 

PROBLEMY PRAWNE

Opinie badanych przez nas urzędników na temat problemów związanych z prawną 

sytuacją imigrantek w Polsce są bardzo zróżnicowane. Zauważają oni niedoskonałość 

zastosowanych rozwiązań prawnych. Respondent 1 zwraca uwagę na sytuację, w któ-

rej repatriantki oczekują 2–3 miesiące na dokument potwierdzający ich tożsamość, 

nie mając w tym czasie żadnych praw i przywilejów, nawet tak podstawowych, jak 

opieka zdrowotna czy prawo do pracy. Respondent 2 odwołuje się do doświadczeń 

imigrantki, którą się opiekował, związanych z jej staraniami o uzyskanie obywatel-

stwa. Mimo iż respondent nie był zaangażowany w ten proces, z przytoczonej przez 

niego relacji imigrantki wynikało, iż jest to nie tylko procedura długa i uciążliwa, ale 

– co więcej – niedająca pewności uzyskania obywatelstwa. Z drugiej strony jednak, 

Respondent 2 przyznaje, że jego wiedza na ten temat jest ograniczona, gdyż: „Nie 

interesowało nas, jak to było na początku – czy ta Pani miała jakieś problemy”. Nie 

czuje się zatem kompetentny do udzielenia informacji na temat stosunków imigrant-

ki z urzędnikami, którzy byli zaangażowani w proces udzielenia jej obywatelstwa. Nie 

wie, czy oferowano jej kursy adaptacyjne, a jeśli tak, to czy na nie uczęszczała, oraz 

czy miała możliwość uczestniczenia w kursie języka polskiego. Respondent 2 pod-

kreśla jednak, że nawet jeśli imigrantka napotkała początkowo opory ze strony urzęd-

ników czy lokalnego środowiska, w momencie gdy przyszła poprosić o pomoc jego 

instytucję, była już osobą dobrze zintegrowaną z polskim społeczeństwem. Związane 

jest to, zdaniem Respondenta, z poślubieniem przez imigrantkę Polaka oraz uzyska-

niem pozwolenia na pobyt i zasiłku rodzinnego, które ułatwiły imigrantce adaptację 

do nowego otoczenia. Bazujc na przytoczonych doświadczeniach imigrantki, 

Respondent 2 dochodzi do wniosku, iż nie miała ona problemów z urzędnikami.

Kolejnym poruszonym w wywiadach problemem jest obowiązek zaproponowania 

pomocy prawnika, psychologa czy tłumacza. Podczas gdy Respondent 2 podkreśla, że 

jego instytucja zapewnia pomoc tylko dwóch pierwszych, instytucja Respondenta 3 

zatrudnia nie tylko psychologa, prawnika i tłumacza, ale także urzędników społecz-

nych i wolontariuszy. Zakres możliwej pomocy jest również zróżnicowany w po-

szczególnych instytucjach. Najbardziej różnorodną ofertę pomocy proponuje miejsce 

pracy Respondenta 3 umożliwiając imigrantkom uzyskanie informacji dotyczące ich 

statusu prawnego, procedury zdobycia obywatelstwa, statusu uchodźcy, pozwolenia 

na pracę czy wreszcie przyszłego życia w Polsce oraz wsparcia ekonomicznego. 

Kontrowersje wśród respondentów wzbudził temat opieki medycznej i systemu 

emerytalnego dostępnego imigrantkom. Ich punkty widzenia uwarunkowane były 

przez osoby, którymi się zajmują lub z którymi mają kontakt. Nieskomplikowana 

sytuacja imigrantki będącej pod opieką Respondenta 2, która posiada ubezpieczenie 
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obejmujące także jej dzieci, powoduje brak refl eksji respondenta na temat dostępu 

imigrantek do służby zdrowia. Przeciwne zdanie prezentuje Respondent 1. Opierając 

się na doświadczeniach z własnej pracy, podkreśla, że służba zdrowia nadal stanowi 

problem wymagający zmian. Potrzeba ta widoczna jest zwłaszcza w momencie ocze-

kiwania na dowód tożsamości, kiedy to repatriantki nie mają dostępu do opieki me-

dycznej. Odmienne opinie pojawiają się także w odniesieniu do systemu emerytalne-

go. Podczas gdy jest to kluczowa sprawa dla Respondenta 1, który twierdzi, że

„Repatrianci mają problemy z otrzymaniem emerytur – dostają najniższe, a ich współ-

małżonkowie nie dostają żadnych. Powinna zostać zawarta umowa między rządami dotycząca 

transferu ich składek. Ale nikt nie jest zainteresowany, by to zrobić”;

dla respondenta 2, Respondent 3 i Respondent 4 kwestia dostępności systemu eme-

rytalnego stanowi tło dla opisania sytuacji rodzinnej imigrantek. 

RODZINA 

Rodzina pojawia się zawsze w tle decyzji o migracji – zarówno w wypadku, gdy po-

zostaje w kraju ojczystym, jak i gdy dochodzi do jej połączenia w kraju docelowym. 

Konsekwencje obu sytuacji oraz związane z nimi trudności są w wypowiedziach tak 

imigrantek, jak i urzędników. Pracownicy instytucji publicznych, z którymi przepro-

wadzono wywiady, podkreślają z jednej strony, że prawo polskie sprzyja łączeniu ro-

dzin, ale z drugiej – pokazują luki prawne, nieścisłości i niekompetencję urzędników. 

Jedno z tych utrudnień, jak zauważa Respondent 1, wynika z wprowadzenia systemu 

o nazwie Baza Rodak. Porównując sytuację do okresu wcześniejszego, zauważa, że:

„Ale w tym przypadku [tej bazy] proces łączenia rodzin jest dużo trudniejszy, bo matka czy 

ojciec nie mogą zaprosić swojej rodziny. A połączenie rodzin to niesamowity sukces adaptacji 

(...) proces łączenia rodzin jest sprawą najważniejszą w całym prawie”.

Kontynuując podjęty wątek, Respondent 1 podkreśla, że ważne są nie tylko uwa-

runkowania prawne umożliwiające proces łączenia rodzin, ale także nastawienie 

najbliższego otoczenia, w którym rodzina imigrantów ma zamieszkać. By zilustrować 

swoją opinię, opisuje zaangażowanie całej społeczności lokalnej w przygotowanie 

mieszkania oraz stworzenie „domowej” atmosfery jakie miało miejsce w momencie 

sprowadzenia przez niego pierwszej rodziny repatriantów. Respondent podkreśla, że 

w procesie tym uczestniczyły nawet dzieci, które zaopiekowały się swoimi nowymi 

kolegami oferując im zarówno pomoc w szkole jak i przyjęcie do grupy zabawowej. 

Takie podejście lokalnej społeczności umożliwiło, zdaniem Respondenta, integrację 

repatriantów z ich nowym otoczeniem. 

Problem akceptacji rodziny, a zwłaszcza dzieci imigrantów, podejmuje także 

Respondent 2. W opisanym przez niego przypadku problemem okazało się nie samo 

sprowadzenie dzieci do Polski, co zostało ułatwione dzięki otrzymaniu przez ich 

matkę prawa pobytu, ale ich adaptacja w nowym środowisku. Dzięki zaradności imi-
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grantki oraz życzliwości ze strony nauczycieli, dzieci bardzo szybko przystosowały się 

do nowej szkoły, otoczenia i warunków. Także i w tym przypadku zostaje podkreślo-

na rola rówieśników jako tych, którzy w znacznym stopniu wpływają na adaptację do 

nowego otoczenia. 

KULTURA BIUROKRATYCZNA

Problem kultury biurokratycznej oraz stosunku urzędników do imigrantów wydawał 

się trudny do poruszenia w wywiadach. Z jednej strony badacze obawiali się, że ich 

rozmówcy poczują się urażeni, a z drugiej bali się braku obiektywizmu w stosunku do 

pracy własnej i kolegów. Ku zaskoczeniu badaczy, temat ten wywołał żywą reakcję. 

W przeciwieństwie do doświadczeń opisanych przez imigrantki, urzędnicy, z którymi 

rozmawiali badacze, byli otwarci i uprzejmi. Wydawali się chętni do pomocy i zaanga-

żowani w swoją pracę. Co więcej, u wszystkich respondentów dało się zauważyć od-

dzielenie własnej osoby od innych urzędników i panującej w Polsce kultury biurokra-

tycznej, a raczej jej braku. Urzędnicy podkreślają, że nigdy nie znaleźli się w sytuacji 

konfl iktu z imigrantką, ponieważ zawsze są otwarci na ich problemy i potrzeby. 

Przedstawiają siebie jako pomocnych i oddanych sprawie imigrantek, co nie przeszka-

dza im jednak zauważyć, że współpraca między urzędnikami i imigrantkami nie za-

wsze jest łatwa i zakończona pomyślnie. Jak twierdzi Respondent 1:

„Nikt na poziomie lokalnym nie jest odpowiedzialny za sprowadzanie repatriantów do 

Polski” – i kontynuuje – „Jeśli samorząd jest hojny, to zapłaci za tłumaczenie [dokumentów 

dla repatriantów]. Inaczej to repatriant musi płacić za wszystko. Co więcej, prawo nie zmusza 

samorządów, by zatrudnić osobę, która byłaby odpowiedzialna za repatriantów – osobę, która 

im pomoże, będzie ich wspierać i doradzać, co mają robić. (...) Niektóre samorządy pomagają 

repatriantom. I to jest już pół sukcesu ich adaptacji”.

Sukces ten nie może zostać osiągnięty tylko dzięki wykonywaniu przez urzędnika 

swoich obowiązków zawodowych. Konieczne do tego jest osobiste zaangażowanie, 

które w przypadku Respondenta 1 sprawiło, że sytuacja w jego powiecie jest zupełnie 

inna niż w dużych miastach, gdzie repatriantów traktuje się bezosobowo, nie przej-

mując się ich dalszym losem.

Problemy w relacjach imigrantek z urzędnikami zauważa też Respondent 3. 

Analizując sytuacje imigrantek, którym pomagał, przyznaje, że imigrantki często 

mają rację skarżąc się na sposób, w jaki są traktowane oraz w jaki reaguje się na ich 

problemy. Nie pozostaje jednak bezkrytyczny wobec imigrantek, które nie zauważają, 

że ich doświadczenia z przeszłości także wpływają na ich stosunek wobec innych 

osób, co widoczne jest zwłaszcza w przyjmowaniu przez nie postawy roszczeniowej. 

Istotne kwestie porusza Respondent 4, który dzięki pracy z uchodźcami lub oso-

bami starającymi się o ten status posiada możliwość oceny relacji między uchodźcami 

a urzędnikami. Podkreśla on wagę pierwszego kontaktu między urzędnikiem a osobą 

starającą się o azyl, który wpływa w sposób decydujący na szanse otrzymania statusu 
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uchodźcy. To bowiem właśnie wtedy trzeba podać przyczynę, która umożliwi otrzy-

manie tego statusu. W Polsce proces ten odbywa się zazwyczaj na granicy, w obecno-

ści wielu osób, włączając w to służby graniczne sąsiedniego państwa. Nie tylko ozna-

cza to brak szacunku wobec prywatności osób starających się o status uchodźcy, ale 

także nie zapewnia im poczucia bezpieczeństwa. Co więcej, wywiad z osobą starającą 

się o azyl przeprowadza strażnik odbywający aktualnie służbę. Brak możliwości wy-

boru innego urzędnika jest istotny zwłaszcza w wypadku kobiet z Czeczenii, które ze 

względu na swoją religię czują się skrępowane zaistniałą sytuacją i nie są w stanie 

opowiedzieć własnej historii. Respondent 4 krytykuje także przydzielanie osobom 

starającym się o status uchodźcy prawnika z urzędu zobowiązanego do pracy jako 

obrońca publiczny. Zdaniem Respondenta taka osoba nie tylko często nie angażuje 

się w prowadzoną sprawę imigrantki, ale także jest wybirana w sposób losowy, bez 

względu na znajomość prawa dotyczącego uchodźców.

Na koniec należy podkreślić, że zdaniem respondentów imigrantki nie pozostają 

bezradne w nowej sytuacji i nowym otoczeniu. Wręcz przeciwnie, bazując na infor-

macjach udzielonych podczas wywiadów, możliwe jest stworzenie obrazu imigrantki 

daleko odbiegającego od panujących stereotypów. Postrzegane są jako osoby przed-

siębiorcze, elastyczne i doskonale radzące sobie z nowymi sytuacjami, do widoczne 

jest w wypowiedziach jak przytoczona poniżej opinia Respondenta 2:

„Ta Pani radziła sobie z wieloma rzeczami (...) Jeśli ją prosiliśmy o coś (np. zdobycie do-

kumentów z ZUS-u), ona zawsze potrafi ła to zrobić. Wiedziała jak poruszać się po instytu-

cjach”. 

INFORMACJE

Interesującą kwestią, która pojawiała się w wywiadach, jest efektywność komunikacji 

między imigrantkami a urzędnikami. Urzędnicy, z którymi zostały przeprowadzone  

wywiady, zauważają, że obieg informacji między urzędami nie jest wystarczająco do-

brze zorganizowany. Konsekwencją słabego obiegu informacji jest, między innymi, 

konieczność uzyskiwania informacji od wielu źródeł, gdyż w takiej sytuacji urzędy 

i instytucje publiczne nie dostarczają wyczerpujących informacji. Wszyscy czterej re-

spondenci zgodni byli też co do tego, że brakuje dokumentów, stron internetowych 

czy ulotek w obcych językach. Brak wiedzy, słaba znajomość przepisów, panujące 

powszechnie stereotypy to tyko kilka z zagadnień wzbudzających u naszych respon-

dentów obawy.

TRENING WIELOKULTUROWY

Jednym z zarzutów postawionych przez urzędników wobec zatrudniających ich in-

stytucji okazał się brak szkoleń uwrażliwiających na problemy imigrantek. Problem 

ten wydaje się kluczowy Respondentowi 2, ale wszyscy nasi rozmówcy podkreślili 
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konieczność i chęć udziału w warsztatach zapoznających z kulturą czy religią osób 

przybywających do Polski. Jak zauważa Respondent 2:

„taki kurs na pewno byłby pożyteczny (...) to byłoby ciekawe, by móc uczyć się z teorii 

i z praktyki innych osób, a nie tylko z własnego doświadczenia. I taki kurs, który pokazałby, jak 

pomagać, gdzie kierować tych ludzi, jak się zachować i jak z nimi rozmawiać, na pewno byłby 

pożyteczny”.

Podsumowanie. Rekomendacje dla polityki

Wywiady z imigrantkami i urzędnikami przeprowadzone w ramach projektu 

FeMiPol nie obejmują wszystkich problemów napotkanych przez obie strony we 

wzajemnych relacjach. Pozwalają one jednak dostrzec trudności, z którymi muszą 

się mierzyć podczas spotkań, oraz zaproponować możliwe rozwiązania polepszające 

relacje między urzędnikiem a imigrantką. Wśród najistotniejszych rekomendacji 

należy wymienić:

• umożliwienie uzyskania informacji w językach używanych przez imigrantów 

(np. ulotek, dokumentów), co pozwoli zwiększyć zakres wiedzy imigrantek 

i uniemożliwi nadużywanie pozycji przez urzędników; 

• przekazanie sprawy imigrantki do prowadzenia tylko jednemu urzędnikowi, 

dzięki czemu będzie on znał jej sytuację i będzie potrafi ł udzielić dokładnej 

i kompletnej pomocy;

• treningi kulturowe oraz językowe dla urzędników, wprowadzenie instytucji 

mediatora kulturowego, zapewnienie tłumacza;

• zapewnienie prywatności podczas spotkania imigrantki z urzędnikiem – spot-

kania nie powinny odbywać się w obecności osób trzecich, a imigrantki nie 

powinny być proszone o przedstawianie swojej historii kilkakrotnie wobec ko-

lejnych urzędników; 

• uwzględnienie kategorii gender, religii czy kultury przy wyborze urzędnika;

• kontrola pracy urzędników i przejrzystość stosowanych przez nich procedur 

(urzędnicy powinni kierować się prawem, a nie własnymi uczuciami i stereo-

typami).

ŹRÓDŁA WŁASNE:

Wywiad z pracownikiem Starostwa Powiatowego, Międzyresortowego Zespołu ds. 

Polonii i Polaków za Granicą przy Premierze oraz członkiem Związku 

Repatriantów (Respondent 1)

Wywiad z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Respondent 2)
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Wywiad z pracownikiem organizacji pomagającej uchodźcom i imigrantom 

(Respondent 3)

Wywiad z pracownikiem organizacji pomagającym uchodźcom i imigrantom 

(Respondent 4)

Wywiad biografi czny z Aidą

Wywiad biografi czny z Anahid

Wywiad biografi czny z Fatimą

Wywiad biografi czny z Leną

Wywiad biografi czny z Liudmilą

Wywiad biografi czny z Michaelą

Wywiad biografi czny z Niną


