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IMIGRANTKI W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM
– INTEGRACJA W OPINII EKSPERTÓW

1. Wprowadzenie 

Analizując politykę migracyjną danego kraju należy wziąć pod uwagę kontekst insty-

tucjonalny, w którym ona powstaje. W celu zbadania jakości polskiej polityki migra-

cyjnej oraz jej oddziaływania na sytuację imigrantek zostały przeprowadzone wywia-

dy z grupą twórców owej polityki, osobami odpowiedzialnymi za jej wdrażanie 

i realizowanie na szczeblu administracyjnym (zarówno lokalnym, jak i narodowym), 

a także z pracownikami organizacji pozarządowych działających na rzecz cudzo-

ziemców lub zrzeszających imigrantów. 

Wiosną 2006 roku przeprowadzono dziesięć wywiadów swobodnych. Wśród re-

spondentów znaleźli się urzędnicy dwóch instytucji państwowych szczebla central-

nego (Urząd ds. Cudzoziemców, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), przed-

stawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz imigrantów – Centrum 

Pomocy Uchodźcom i Migrantom (CPUiM), Caritas w Lublinie, Fundacji Przeciwko 

Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada Polska (LaStrada), członkinie organi-

zacji zrzeszających imigrantów i repatriantów w Polsce – Ormiańskiego Towarzystwa 

Kulturalnego (OTK) oraz Stowarzyszenia Wietnamczyków (SW) w Polsce, Związku 

Repatriantów RP (ZRRP) oraz niezależny ekspert w dziedzinie migracji (E). 

Wywiady przeprowadzono przy wykorzystaniu techniki badawczej wywiadu swo-

bodnego według scenariusza, ustnie i indywidualnie z każdym respondentem. 

Wszystkie wywiady zostały przeprowadzone bezpośrednio oraz zarejestrowane. 

Pytania w kwestionariuszu były otwarte i pogrupowane w kilka kategorii tematycz-

nych. Po pierwsze, respondenci byli pytani o zagadnienia związane z organizacjami, 

do których należą, oraz o pozycję, jaką w nich zajmują; po drugie – o miejsce imi-

grantek w działaniach tych organizacji; w następnej kolejności badani byli proszeni 

o przedstawienie swojej opinii na temat ogólnej specyfi ki sytuacji imigrantek w Polsce 

w aspekcie istniejących przepisów i realizowanej polityki migracyjnej. Na koniec każ-

dy z respondentów miał dokonać oceny poziomu skuteczności działań realizowanych 
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przez własną organizację oraz przedstawić własne propozycje poprawy istniejących 

przepisów i sytuacji imigrantów w Polsce. 

W trakcie badań okazało się, że skontaktowanie się z częścią informatorów jest 

bardzo trudne. Dotarcie do imigrantek działających w organizacjach skupiających 

cudzoziemców było możliwe jedynie przy wykorzystaniu nieformalnej sieci kontak-

tów. Zarówno Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, jak i Stowarzyszenie Wiet-

namczyków w Polsce nie posiadają własnej, ofi cjalnej siedziby; organizacja zrzeszają-

ca Wietnamczyków nie ma też swojej strony internetowej, co bardzo utrudnia 

zdobycie jakichkolwiek informacji na jej temat. Traktowany literalnie wywiad 

z Wietnamką można uznać za nieudany: respondentka mówiła niewiele i niechętnie. 

Jednak wywiad ten analizowany z uwzględnieniem wrażeń badaczki z rozmowy, wy-

nikających z wychwycenia niewerbalnych przekazów respondentki, okazał się waż-

nym dla diagnozy sytuacji imigrantek w Polsce materiałem. Ponadto konieczne jest 

uwzględnienie ogólnego kontekstu kulturowego: Wietnamczycy są grupą, która spo-

tyka się z silną dyskryminacją w tak mało zróżnicowanym pod względem etnicznym 

i religijnym kraju, jakim jest Polska. Większość imigrantów z Wietnamu utrzymuje 

się, prowadząc bary z kuchnią azjatycką, które padają często ofi arą napadów na tle 

rasistowskim. Można zatem wysnuć przypuszczenie, że Wietnamczycy nie chcą się 

wypowiadać na temat polskich przepisów ani mówić o trudnościach związanych 

z życiem w Polsce z obawy przed kolejnymi atakami. Są oni nieufni wobec Polaków 

i utrzymują bardzo silne i bliskie więzi w obrębie własnej grupy etnicznej. 

Ze względu na małą liczebność próby badawczej oraz jej ogromne zróżnicowanie, 

niemożliwe są jakiekolwiek wiążące generalizacje. Mając tego świadomość podję-

łyśmy decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego wywiadu z uznanym ekspertem 

w dziedzinie polityki migracyjnej, od lat prowadzącym badania naukowe w tym za-

kresie, a jednocześnie pełniącym w przeszłości i obecnie funkcję doradcy w takich 

instytucjach, jak: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Komisja Senacka Senatu 

RP ds. Międzynarodowych, Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Centrum 

Stosunków Międzynarodowych, Rada ds. Uchodźców. Zebrane przez nas informacje 

mogą służyć jako punkt wyjścia do bardziej pogłębionych badań. 

Polityka czy ustawodawstwo migracyjne?

Analiza wypowiedzi informatorów skłania do postawienia podstawowego pytania: 

czy w Polsce istnieje polityka migracyjna, czy raczej powinniśmy posługiwać się ter-

minem ustawodawstwo migracyjne. Respondenci w zróżnicowany sposób oceniają 

istniejący stan prawny, począwszy od radykalnych opinii negujących istnienie jakiej-

kolwiek polityki – „polityki migracyjnej w Polsce nie ma – od tego trzeba zacząć” 

(URiC), poprzez dostrzeganie pewnych elementów polityki migracyjnej, tworzonych 
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przede wszystkim pod wpływem przemian polityczno-ekonomicznych oraz dyrek-

tyw i rozwiązań unijnych, aż po jednoznaczne stwierdzenie, że istniejące w Polsce 

ustawodawstwo jest ukierunkowane na blokowanie dostępu do rynku pracy i ograni-

czanie napływu cudzoziemców. Pracownik Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców1 

w następujący sposób ocenia ustawę o cudzoziemcach:

„No więc, jeśli weźmie Pani sobie ustawę o cudzoziemcach, przeczyta ją dokładnie, a także 

weźmie do ręki przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przeczyta 

je dokładnie, zbierze to wszystko w całość i narzuci (...) zastanowi się nad tym, jak to funk-

cjonuje, to dostrzeże Pani politykę. To jest polityka ograniczania dostępu cudzoziemców do 

rynku pracy w Polsce, takie fundamentalne założenie (...) i w tym zakresie, to ona ma nawet 

podkład formalny, bo jeżeli Pani weźmie i przejrzy tworzone, nie wiem ten rząd chyba jeszcze 

nie stworzył, ale poprzedni, dokumenty rządowe na temat rynku pracy, to tam Pani przeczyta: 

podstawowym celem powinno być zamykanie dostępu do rynku pracy dla cudzoziemców, no 

to jak zamykamy, to zamykanie, no to stąd trzyetapowe dochodzenie do zezwolenia na pracę i 

droga przez mękę, jeżeli Pani chce, ta droga przez mękę nie jest wynikiem tego, że siedzi czte-

rech biurokratów i myśli jak by tu ... tylko wynikiem przełożenia polityki na praktykę, jeżeli 

mamy blokować, to należy zniechęcić (...) Najpierw pracodawca załatwia, potem Pani załatwia, 

potem itd... im dłużej ...to jest wizja pewnej polityki, to nie jest widzimisię paru osób, tylko 

to jest właśnie realizacja pewnej polityki – państwo, które ma 18% bezrobocia nie potrzebuje 

cudzoziemców na rynku pracy”. 

Według eksperta to brak doktryny imigracyjnej, dokumentu określającego zało-

żenia i preferencje wobec napływu cudzoziemców utrudnia wypracowanie spójnej 

polityki migracyjnej. Z kolei polityk, współautor obowiązującej ustawy o cudzoziem-

cach, zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia analiz rynku pracy i określenia 

zapotrzebowania na poszczególne kategorie pracowników. Wydaje się również, że 

niezbędna byłaby bardziej ścisła współpraca między poszczególnymi resortami.

„(...) jeżeli ktoś powie, że w Polsce są do czegoś komuś potrzebni cudzoziemcy, to będzie-

my mogli zbudować politykę, która będzie się na czymś opierać, właśnie na tym, bo na razie 

opieramy się na założeniu, że cudzoziemcy są potrzebni tylko wtedy, jeżeli sami przyjadą i coś 

z siebie państwu polskiemu dadzą, to my się zgodzimy, żeby oni tutaj byli. (...) ale czy ta masa 

ma być duża, mała, jak ma być kierowana, to jakby, jeśli nam ktoś da jasne polityczne dyrektywy, 

że mamy teraz stworzyć prawo otwarte dla cudzoziemców, albo takie, że będziemy wpuszczać 

cudzoziemców w takie, a nie inne sektory rynku pracy, my stworzymy, wdrożymy i wykon amy, 

ale nie można się spodziewać, że URiC napisze politykę migracyjną, że tutaj założy, że tak, 

będziemy sprowadzać średniowykwalifi kowanych informatyków, bo akurat tego nam brakuje, 

bo my nie mamy zielonego pojęcia kogo nam brakuje. Według danych Min. Pracy na dziś nie 

brakuje nam nic i nikogo”. 

Jak pokazuje powyższa wypowiedź, niezbędna jest intensyfi kacja współpracy mię-

dzyresortowej, stworzenie ośrodka koordynującego poszczególne działania i zwięk-

szenie przepływu informacji.

1 Obecnie Urząd ds. Cudzoziemców.
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Dalsza analiza pozwala na wyróżnienie kilku podstawowych słabości i problemów 

obowiązujących przepisów wskazanych przez respondentów (przy czym trzeba za-

znaczyć, iż informatorzy koncentrowali się na zagadnieniach znajdujących się w sfe-

rze ich działań). Te problemy to, po pierwsze, status prawny imigrantów (szczególnie 

kategoria pobytu tolerowanego); po drugie, niekorzystne rozwiązania w zakresie 

możliwości zatrudnienia; po trzecie, niewystarczająca świadomość specyfi cznych po-

trzeb kobiet, bagatelizowanie problemu; po czwarte, brak wystarczającej ochrony dla 

ofi ar handlu ludźmi decydujących się na udział w postępowaniu sądowym; po piąte, 

brak koordynacji i współpracy między instytucjami rządowymi a imigrantami oraz 

organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia aktów normatywnych.

Zastrzeżenia, zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak i pracow-

ników administracji państwowej, budzi kategoria „pobytu tolerowanego” i związane 

z nią regulacje. Postulowano konieczność rozszerzenia programu integracyjnego – 

dotychczas przyznawanego jedynie uznanym uchodźcom – również na osoby, które 

otrzymały prawo pobytu tolerowanego. Respondenci zwracali uwagę na znaczną 

liczbę tego typu pozwoleń wydawanych każdego roku – wyraźnie przewyższającą 

liczbę uznanych uchodźców – i niewielki udział instytucji rządowych we wspomaga-

niu ich w adaptacji do nowych warunków. W następujący sposób kwestię tę poruszył 

przedstawiciel CPUiM Caritas Polska: 

„ja myślę, że najbardziej to jednak to, że ta grupa z pobytem tolerowanym, bo ich jest najwięcej. 

I dużo w tej grupie jest np. samotnych matek, więc program integracyjny dla tej grupy jest 

konieczny, po prostu, no to jest konieczność”. W opinii eksperta natomiast „pobyt tolerowany 

oznacza wszystko i nic, bo niby jest prawo do pracy, natomiast, żeby mieć pracę trzeba mieć 

mieszkanie, mieszkania nie można mieć, bo mieszkań nie ma, oni nie mają pieniędzy i nikt 

ich nie zatrudni przy tak wysokim bezrobociu bez znajomości języka polskiego. Czyli takie 

zawieszenie w próżni”. 

Jego zaniepokojenie budzi także brak działań skierowanych do osiadłych w Polsce 

imigrantów, koncentracja na kontroli napływu i brak refl eksji nad aspektem 

integracji. 

„(...) te duże grupy imigrantów, które są w Polsce z krajów trzecich, jak na przykład Wiet-

namczycy, wobec nich nie ma żadnej polityki integracyjnej i polityka integracyjna, jeżeli ist-

nieje w pewnym... na szczeblu państwowym, związana jest z repatriantami z Kazachstanu, ale 

oni w świetle prawa nie są traktowani jako imigranci. (...) wszystkie debaty, które toczyły się 

w parlamencie, dotyczyły ustaw związanych z prawem pobytu, wjazdu, pobytu cudzoziemców, 

ale dotyczyły właśnie przepisów, wiza, pozwolenie na czas określony, pozwolenie na osiedlenie 

bądź przyznanie obywatelstwa”.

Została również podniesiona kwestia integracji uznanych uchodźców. Zdaniem 

urzędnika MPiPS, odpowiedzialnego za koordynowanie programów integracyjnych 

(istniejących w Polsce od 2001 roku), większość z nich jest przerywana na skutek 

opuszczenia granic przez uchodźcę.
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„(...) skoro oni sami nie chcą się integrować, to nie należy ich trzymać na siłę. W Polsce mamy 

wystarczająco wysokie bezrobocie, to nie jest tak, że brakuje rąk do pracy i ci uchodźcy są dla 

nas niezbędni. Jeśli sami nie chcą, to myślę, że nie należy na nich naciskać”.

Natomiast według przedstawicielki organizacji pozarządowej programy integra-

cyjne (szczególnie nauka języka i elementów kultury) powinny być obowiązkowe dla 

wszystkich już na etapie pobytu w ośrodku dla uchodźców, w trakcie rozpatrywania 

wniosku o przyznanie statusu: „to powinien być zapis ustawowy, inaczej się traci 

świadczenia”.

Kolejny problem pojawiający się w wypowiedziach respondentów to możliwości 

legalnego zatrudnienia w Polsce. Jedna z respondentek wskazywała szczególnie na 

utrudnienia natury prawnej stojące przed cudzoziemcami, którzy chcą prowadzić 

własną działalność gospodarczą. W konsekwencji osoby wykształcone są zmuszone 

szukać pracy na rynku wtórnym, oferującym zajęcia znacznie poniżej posiadanych 

kwalifi kacji.

„Dwa lata temu utrudniono możliwość otwierania działalności gospodarczej2, nie wiem 

dlaczego. Teraz tym ludziom jest znacznie trudniej, bo nie mogą się zarejestrować. Najtrudniej 

jest znaleźć pracę ludziom wykształconym w ich zawodach, pozostaje jedynie praca fi zyczna”.

(Nie)obecność kobiet w ustawodawstwie

Osobny problem stanowi kwestia kobiet. Respondenci byli jednomyślni i wyraźnie 

wskazywali na marginalność tej problematyki zarówno na poziomie dyskusji, jak 

i konkretnych rozwiązań prawnych. Potrzeby kobiet w polskim ustawodawstwie mi-

gracyjnym nie zostały uwzględnione (poza ustawami o zwalczaniu handlu kobietami) 

i wydaje się, że w świadomości, zwłaszcza osób bezpośrednio odpowiedzialnych za 

konkretne rozwiązania, ten problem praktycznie nie istnieje. Według pracownika 

URiC

„(...) nie ma chyba, o ile wiem nie, i nie było dyskusji o potrzebach kobiet, w tym sensie, że 

skoro polityka zakłada generalnie blokowanie dostępu, no to blokuje się wszystkich. Inaczej 

mówiąc, nie ma w naszej polityce jakichś założeń, że kobiety są nam tutaj szczególnie potrzeb-

ne czy bliskie (...) w ogóle nie przypominam sobie, żeby był ten wątek, typu kobiety albo inne 

grupy były szczególnie traktowane w stosunku do reszty, to nie pamiętam”.

Przedstawiciel CPUiM Caritas Polska w następujący sposób podsumowuje ist-

niejąca sytuację: 

W Polsce nie kieruje się żadnych programów do kobiet, bo według mnie nikogo problemy 

kobiet nie obchodzą”.

2 Zmiana zasad zawierania spółek.
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Przepisy dotyczące ochrony kobiet-ofi ar handlu ludźmi, które decydują się podjąć 

współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości są jedynymi regulacjami w ustawo-

dawstwie migracyjnym skierowanymi bezpośrednio do kobiet. Według informato-

rów największa bolączka unormowań prawnych w tym zakresie to brak możliwości 

zapewnienia ochrony osobom podejmującym współpracę z organami ścigania, jak 

również błędy w klasyfi kowaniu osób będących ofi arami handlu jako nielegalnych 

imigrantów.

Respondentka reprezentująca organizację zajmującą się pomocą takim kobietom 

wskazuje na znaczne nieprawidłowości proceduralne, mające niekorzystne konsek-

wencje dla kobiet.

„(...) bardzo często jest taka opinia, że przyjechały, prawda, trafi ły do prostytucji, czyli same 

tego chciały i tak naprawdę najczęstsze i najprostsze dla Policji, dla Straży Granicznej jest de-

portowanie dziewczyny. I to jest to prawidłowe rozpoznanie. I to głównie Policja, SG. I myślę, 

że dużo więcej kobiet skorzystałoby z pomocy czy też mogłoby dochodzić swoich praw, jeśli 

zostałyby prawidłowo rozpoznane. Czy czasami zdarzają się takie sytuacje – i to jest dla mnie 

bardzo trudne – że ofi ara handlu ludźmi zostaje rozpoznana jako osoba, która usiłuje prze-

kroczyć w sposób nielegalny granicę, na przykład na fałszywym paszporcie, a nikt nie doczyta, 

z jakiego powodu to się stało”. 

Wydaje się, że urzędnicy szczebla centralnego niestykający się bezpośrednio 

z problemem i obserwujący wdrażanie działań z perspektywy urzędu nie dostrzegają 

utrudnień systemowych. Według przedstawiciela URiC

„(...) tylko zawsze były tego typu wskazania, nawet jak nie było wdrożenia, no to wszystkie 

Urzędy Wojewódzkie jakby miały instrukcje jak postępować w przypadku, gdy zgłasza się 

kobieta i mówi, że jest ofi arą handlu ludźmi, jak ją zalegalizować i jakiś pobyt, nie doprowadzić 

do tego, żeby ona stała się jeszcze ofi arą systemu, to znaczy jeszcze byśmy ją tam wydalili, 

do wykazu wpisali, dokopali itd. Więc tutaj ten układ funkcjonował, a teraz jest już w pełni 

zbudowany”. 

Charakterystyczne są opinie na temat procesu tworzenia ustawodawstwa oraz 

uczestnictwa w nim i konsultacji instytucji pozarządowych i ekspertów. Przedstawiciel 

organu bezpośrednio odpowiedzialnego za przedstawienie projektów poszczegól-

nych aktów prawnych określił ten etap prac jako otwarty dla wszystkich zaintereso-

wanych, podkreślał możliwość zgłaszania własnych wniosków i propozycji, wspólne 

tworzenie prawa.

„(...) tak naprawdę w tej chwili za kształtowanie polityki migracyjnej odpowiada minister 

spraw wewnętrznych i administracji, natomiast wszelkie akty prawne, które mają jakikolwiek 

związek ze sprawami, którymi zajmuje się ministerstwo, są przez nas opiniowane, więc w zasa-

dzie wpływ mamy, natomiast... no... niezupełnie jest tak, że wszystko od nas zależy”. Pracowni-

cy organizacji pozarządowych oraz państwowych postrzegali siebie raczej jako konsultantów. 
„Może za dużo powiedziane, że (miałyśmy wpływ – przyp. aut.) na kształtowanie ustawy, 

natomiast miałyśmy i działałyśmy. (...) okazało się w którymś tam momencie, że wszystkie 

kraje, w których działa La Strada, prawie wszystkie, mają krajowy program, a my nie. I zain-
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teresowałyśmy tą sprawą MSWiA, i działania na rzecz wprowadzenia tego rodzaju programu 

trwały tak długo, aż zafunkcjonował w randze ustawy”.

Wyraźne są oczekiwania zintensyfi kowania współpracy w zakresie tworzenia pra-

wa. Przedstawicielka CPUiM określa ją jako znikomą:

„ja nigdy się nie spotkałam z takim zapytaniem. Ja uważam, że troszkę jest tutaj też za mało 

takich pytań ze strony urzędników decydujących o pewnych rzeczach do praktyków po prostu. 

(...) Bo co innego przeczytać jakieś opracowanie, np. przetłumaczone z zachodniego jakiegoś 

źródła, a co innego odwołać się do naszych tutaj warunków”. 

Również imigrantki zwracają uwagę na zasadność korzystania z pomocy samych 

imigrantów, sięgnięcia do ich doświadczeń i wysłuchania ich głosu. Wydaje się, że 

oczekiwania i wyobrażenia na temat samego procesu tworzenia prawa obu stron są 

odmienne. Rządowy punkt widzenia zakłada wysłuchanie i uwzględnienie postula-

tów po ich uprzednim samodzielnym zgłoszeniu, w mniejszym stopniu widzi siebie 

w roli zapraszającego do udziału w dyskusji. Z kolei przedstawiciele organizacji po-

zarządowych oraz sami imigranci oczekują wyraźnego sygnału zachęcającego do 

współpracy ze strony decydentów. 

Sytuacja imigrantów

Do najczęściej identyfi kowanych przez respondentów problemów, z jakimi borykają 

się imigranci w Polsce, należą: podjęcie legalnej pracy; znalezienie mieszkania; nie-

znajomość języka polskiego i trudności w przyswojeniu go. Respondenci zaklasyfi ko-

wali je jako typowe dla wszystkich imigrantów, bez względu na płeć.

Sporą trudność sprawiło respondentom udzielenie odpowiedzi na pytanie o spe-

cyfi kę migracji kobiet oraz wskazanie typowych problemów, jakich doświadczają. 

Wymieniono tu urazy i zaburzenia oraz trudności w godzeniu zadań rodzinnych 

i pracy zawodowej.

Część ekspertów sceptycznie oceniała szanse na uwzględnienie potrzeb kobiet 

w ustawodawstwie migracyjnym, biorąc pod uwagę, że Polska prowadzi raczej poli-

tykę wobec imigracji (przepisy regulujące napływ imigrantów), natomiast polityka 

wobec imigrantów (przepisy dotyczące statusu i praw imigrantów oraz kwestii inte-

gracji) jest zepchnięta na margines. Według pracownika Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej 

„wiadomo, że kobiety jednak są... no to jest inna specyfi ka, inne potrzeby, inne problemy, 

i powinny być takie działania. Natomiast wobec braku w ogóle działań wobec imigrantów jako 

takich, myślę, że nieprędko to nastąpi”.
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Znalezienie legalnego zatrudnienia jest zdecydowanie najpoważniejszą przeszko-

dą do pokonania dla imigrantów w Polsce. Niejasne przepisy, skomplikowane proce-

dury, niedoinformowanie i słaba znajomość przysługujących praw powodują wyklu-

czenie z formalnego rynku pracy i podejmowanie prac nielegalnych, często poniżej 

posiadanych kwalifi kacji. Imigrantki szczególnie skarżyły się na niezrozumiałe utrud-

nienia w uzyskaniu zgody na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Poważną 

barierą dla imigrantów jest również konieczność znalezienia mieszkania i uzyskania 

zameldowania, bowiem ich brak uniemożliwia podjęcie legalnej pracy. Przedstawicielka 

Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego ujmuje rzecz następująco: 

„Wydaje mi się, że największym problemem wszystkich Ormian jest legalizacja pobytu i 

zdobycie pozwolenia na pracę. Kobiety opiekują się dziećmi, więc im jest podwójnie trudno. 

Bardzo dużo znam kobiet, które z wyższym przez dziesięć lat nie pracowały, tylko zajmowały 

się domem i dziećmi, a mężowie pracowali. To jest tragedia, że są ludzie, którzy siedzą w do-

mach i nie mogą nic robić. Na przykład nauczycielka muzyki, skończyła konserwatorium, jest 

koncertmistrzem, mogłaby pracować na uczelni, ale nie może, bo nie ma pozwolenia”.

Zdaniem przedstawiciela MIPS to 

„przede wszystkim niewłaściwa polityka migracyjna i złe ustawodawstwo, uniemożliwia-

jące naprawę przepisów wpływają na ich (imigrantów) złą sytuację. Biurokracja jak już wspo-

mniałam jest ogromna i blokuje zmiany”.

Informatorzy zwracali uwagę na nieznajomość języka polskiego wśród imigran-

tów. Ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych padały propozycje wpro-

wadzenia obowiązkowej nauki języka wśród osób ubiegających się o status uchodźcy. 

Także imigrantki przyznawały, że problemy w komunikacji są jedną z poważniej-

szych przeszkód w procesie adaptacji. Bez znajomości języka imigrant ma minimalne 

szanse na znalezienie legalnego, zgodnego z posiadanymi kwalifi kacjami zatrudnie-

nia w Polsce. 

Wśród problemów doświadczanych przede wszystkim przez kobiety, informato-

rzy na pierwszym miejscu stawiali trudności w równoczesnej realizacji zadań rodzin-

nych (opieka nad dziećmi) i pracy zawodowej. Kobiety częściej niż mężczyźni zwra-

cają się o pomoc psychologiczną, poradę. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że 

wypowiedzi większości informatorów były bardzo ogólne, niewiele padło konkret-

nych propozycji ulepszeń obowiązujących przepisów bądź zastosowania nowych roz-

wiązań. Zdaniem pracownicy CPUiM Caritas Polska,

„szczególnie jest ciężko też kobietom samotnym, bo one nie dość, że muszą opiekę nad nimi 

sprawować, mają kłopot, co zrobić z dzieckiem, jak z tym wszystkim sobie poradzić, jak mate-

rialnie sobie poradzić, no i pozałatwiać te wszystkie sprawy urzędowe, tak że one mają wtedy 

duży kłopot”. Caritas kieruje jednak pewne „działania skierowane do kobiet, tzn. pomoc psy-

chologiczną oferujemy, bo często jest tak, że to kobiety one jednak... kobiety z dziećmi... one 

ujawniają te problemy, one mówią o tym. One przychodzą i one rzeczywiście mówią, że jest już 

źle, że ona ma takie a takie objawy, że dziecko ma takie i takie objawy”.
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Niewiele uwagi poświęcili informatorzy problemom kobiet zatrudnionych w sek-

torze usług domowych, ze względu na charakter pracy i swoiste „ukrycie”, narażanych 

na przemoc fi zyczną i psychiczną. Wydaje się, że ten problem jest całkowicie nieza-

uważalny i traktowany w kategoriach czysto teoretycznych, zwłaszcza na szczeblu 

administracji państwowej. Informator z URiC stwierdził:

„być może nie ma tego tak szeroko, bo też nie słychać nic o skargach tych kategorii kobiet [pra-

cujących w sektorze usług domowo-opiekuńczych], one nie docierają do, czy to mediów czy 

to do organizacji pozarządowych, czy do sądów czy do administracji, przynajmniej ja nie sły-

szałem o tego typu przypadkach (...) ale ja myślę, że zjawisko to być może istnieje, choć... wie 

Pani, z doświadczeń organizacji pozarządowych, które ja znam, jeżeli jakieś zjawisko naprawdę 

jest znaczące, to ono zostanie nagłośnione. To nie jest tak jednak, że wszyscy będą milczeć, 

więc jeżeli... Ja nie wykluczam, to co się dzieje w zamkniętych domach, od przemocy domowej, 

bicia dzieci, żon i wielu innych rzeczy, dzieją się rzeczy dobre albo złe. Tak samo z tymi Ukra-

inkami może się dziać. Ale ja sądzę, że nie jest to zjawisko jakieś bardzo rozpowszechnione, bo 

gdyby było bardzo rozpowszechnione albo naprawdę dotykało tych kobiet w sposób bolesny, 

to w którymś momencie (...) jednak byśmy coś, gdzieś usłyszeli”. 

Sposób traktowania problemów imigrantów najlepiej oddaje wypowiedź infor-

matora-eksperta:

„(...) z (powodu) małej liczby rzeczywiście imigrantów jeszcze na terenie Polski, w związku 

z tym bagatelizuje się to zjawisko, ale też myślę, jak, jak mniej więcej tak wszystko, co się 

w Polsce dzieje, że dopóki ktoś nie wyjdzie na ulicę i nie zacznie krzyczeć, to... to po prostu, no 

to się nie widzi problemu, nie chce się widzieć tego problemu”.

Opinie na temat problemów oraz ocena efektywności działania

Respondenci byli proszeni o wymienienie najważniejszych problemów i trudności, 

na jakie napotykają w swojej działalności „ich” instytucje oraz o ocenę skuteczności 

ich działania. Generalnie badani niechętnie i wymijająco mówili na temat trudności, 

jak również z pewną nieufnością odnosili się do pytania o ocenę skuteczności działa-

nia. Liczba przeprowadzonych wywiadów uniemożliwia wysnucie wniosków na te-

mat problemów i efektywności instytucji w Polsce w ogóle, toteż opinie responden-

tów należy traktować jako materiał do poszczególnych studiów przypadków. 

Pracownica Fundacji La Strada wśród przeszkód, na jakie napotyka jej instytucja, 

realizując swoje działania, wymienia następujące kwestie:

„W prowadzeniu działań prewencyjnych kłopotem przede wszystkim jest to, że jest to związa-

ne z seksem po pierwsze, a po drugie z sex-biznesem. Szkoła – prostytucja – to tak nie zawsze 

idzie w parze (...). Natomiast praktycznie przez te 10 lat nie miałam jakichś poważniejszych 

problemów z tym, żeby zajęcia w szkole przeprowadzić czy przekazać materiały. Jeżeli nie byli 

zainteresowani, to po prostu odmawiali, zdarza się to niezwykle rzadko. (...) Myślę, że ludzie 

się po prostu boją”.
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Imigrantka z Armenii reprezentująca Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne za 

najpoważniejszy problem organizacji uznała nieścisłe przepisy prawne oraz ich nie-

korzystną dla imigrantów interpretację przez polskich urzędników:

„Problem był z założeniem szkoły i zatrudnianiem nauczycielek. Problem jest z traktowa-

niem ustawy o pracy w sposób skuteczny dla ludzi, którzy chodzą niż dla państwa. Bo w prawie 

jest punkt, że osoba z pobytem czasowym może dostać pracę, ale jak dzwonią, mówią, że jeżeli 

obywatel Armenii i z czasowym pobytem to nie. I oni zgadzają się z tym, bo tam jest napisane 

w tym punkcie, że osoba z czasowym pobytem może dostać prawo pracy i tam są podpunkty, 

ale tam nie wysłuchują cię przez telefon, czy ty z tego podpunktu jesteś czy z innego. Mówią, 

że nie może działalność gospodarczej otworzyć i koniec”.

Imigrantka należąca do Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce nie chciała 

mówić o problemach, z jakimi mierzy się jej organizacja. Na pytanie o to, jakich ce-

lów Stowarzyszenia nie udało się zrealizować, udzieliła jedynie bardzo krótkiej odpo-

wiedzi: Nie było czegoś takiego.

Urzędnik URiC właściwie nie wspomina w wywiadzie o przeszkodach, na jakie 

napotyka w swojej pracy, a jedynie w sposób ogólny mówi o problemach realizacji 

polityki migracyjnej. Zauważa, że imigranci nie stanowią przedmiotu zainteresowa-

nia przeciętnego Polaka, którego wiedza o cudzoziemcach jest oparta głównie na 

negatywnych stereotypach czy mitach. 

Specjalistka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wymieniła problemy 

związane z realizacją Indywidualnych Programów Integracyjnych dla uchodźców. 

Źródła tych problemów, zdaniem respondentki, tkwią w rozbudowanej machinie 

biurokratycznej oraz w niedoborach kadrowych. Stopień skuteczności funkcjonowa-

nia swojego Departamentu określiła jako „średni”:

„Programy integracyjne zaczęły się w ogóle w 2001 roku. To są indywidualne programy in-

tegracyjne, więc trzeba tutaj mówić o każdym programie z osobna. Jest ich około 300, 350 rocz-

nie realizowanych, z czego no prawda jest taka, że większość jest przerywana z winy uchodźcy, 

bo... no bo po prostu wyjeżdża. I to zdecydowanie nie jest sukces. Ale ja uważam, że skoro oni 

sami nie chcą się integrować to nie należy ich trzymać na siłę. W Polsce mamy wystarczająco 

wysokie bezrobocie, to nie jest tak, że brakuje rąk do pracy i ci uchodźcy są dla nas niezbędni. 

Jeśli sami nie chcą, to myślę, że nie należy na nich naciskać. Jest to (przeszkodą w realizacji 

przyjętych celów – przyp. K.K.) przede wszystkim gigantyczna biurokracja i ogromne braki 

kadrowe. Tu pracuje zdecydowanie za mało ludzi. Mnie codziennie kilka godzin zabiera samo 

odpisanie na e-maile, załatwienie bezsensownej korespondencji. Poza tym ciągle zmieniający 

się ministrowie i władze, zamiast działać produkujemy sterty sprawozdań i raportów dla mini-

stra, których on prawdopodobnie i tak nie ma czasu nawet przejrzeć. To zajmuje przynajmniej 

połowę czasu pracy i do niczego nie prowadzi”.



133Imigrantki w społeczeństwie polskim – integracja w opinii ekspertów

Propozycje na przyszłość

Wywiady przeprowadzone z kluczowymi informatorami i uzyskane wiadomości nie 

mogą być podstawą do generalnego i zarazem zasadniczego wysuwania wniosków 

dla kształtowania polityki imigracyjnej. Liczba wywiadów jest ograniczona i rozrzu-

cona między wskazanymi do badań kluczowymi informatorami, dlatego wysuwane 

rekomendacje do polityki są pewnymi tylko egzemplifi kacjami inferowanymi z wy-

powiedzi respondentów. 

Charakteryzując wskazania dla prowadzenia lepszej polityki imigracyjnej w Polsce 

– w odniesieniu do polityki kształtowanej zarówno wobec imigracji, jak i wobec imi-

grantów, a szczególnie z wyeksponowaniem polityki wobec względnie nowego, wy-

raźnie widocznego podmiotu międzynarodowych przemieszczeń, jakim są kobiety–

–migrantki – należy je osadzić w czterech kluczowych wymiarach: 1) nowej 

jakościowo i formalnie przestrzeni imigracyjnej, jaką jest Polska; 2) czasu pojawienia 

się tej przestrzeni – zwłaszcza po wejściu w struktury EU; 3) charakteru powadzonej 

polityki na poziomie makro, mikro i indywidualnym; 4) instrumentów tej polityki.

Polska po wstąpieniu do UE w 2004 roku jest z jednej strony członkiem europej-

skiego i światowego systemu migracyjnego, a z drugiej staje się nową przestrzenią 

migracyjną, o swoistych cechach ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Polityka 

migracyjna formalnie prowadzona jest na wszystkich poziomach struktury społe-

czeństwa, z prawnie określonymi (jednak ograniczonymi) instrumentami.

Analizując zebrane materiały, należy skonstatować, że wywiad z reprezentantem 

rządu generalnie zdominował treści uzyskane od innych informatorów (również eks-

perta w dziedzinie migracji). Należy zatem bez wątpienia stwierdzić, iż administra-

cyjno-państwowe regulacje i działania stanowią istotny, ale nie jedyny i najważniejszy 

kontekst wpływający na życie imigrantów. To tylko jedno oblicze polityki imigracyj-

nej. Drugie zaś, na które należy zwrócić uwagę, to codzienne życie imigrantów, 

o którym niezbyt wiele się dowiadujemy. Programy na rzecz integracji formalnie są 

prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem dzia-

łających na poziomie lokalnym Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 

oraz Centrów Pomocy Rodzinie. Zasadniczo program integracyjny jest prowadzony 

w odniesieniu do uchodźców i repatriantów (ustawa o pomocy społecznej z 2004 r.). 

Zatem polska polityka winna zwracać uwagę na inne kategorie imigrantów, np. za-

robkowych – legalnych i nielegalnych, których pobyt coraz bardziej wydłuża się.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz imigrantów czy zwalczające handel 

ludźmi są słabe i ich działania – choć spektakularne (vide La Strada) – nie przynoszą 

rozwiązań grupowych, lecz mają wymiar jednostkowy. Źródła ich działań są zdecy-

dowanie bardziej egzogenne niż endogenne, tj. wynikają z realizacji międzynaro-

dowych czy unijnych programów. Powinno się promować otwarcie na wewnętrz-

ne, rodzime akcje. Będzie to możliwe dzięki odpowiedniej edukacji i uwrażliwieniu 
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społeczeństwa na wielokulturowość oraz dzięki propagowaniu poglądu, że poja-

wienie się w obrębie społeczeństwa tzw. plemion globalnych (najstarszych dia-

spor) jest oznaką rozwoju gospodarczego kraju i jego prosperity.

Z wypowiedzi przedstawicielek zbiorowości imigranckich w Polsce (Ormanie 

i Wietnaczycy) można wnioskować, że organizacje te działają „jakby w podziemiu”, 

tworzą grupy samopomocy, bez działań widocznych na szerszym forum, tj. w danej 

społeczności czy nawet w życiu całego kraju. Brak zatem aktywnej polityki edukacyj-

nej promującej grupy o innej kulturze i religii (przedsięwzięcia o takim zasięgu jak 

Festiwal Kultury Żydowskiej są wyjątkiem). Nie pojawiają się kampanie społeczne 

(poza kampanią o uchodźcach) czy programy informujące o obcych i ich kulturze. 

Grupy te żyją własnym życiem, dla siebie, a często nawet w rozproszeniu, co unie-

możliwia im artykulację swoich interesów. Można stwierdzić, że w nowej rzeczywi-

stości polskiej mamy do czynienia z podwójną inercją „migracyjną”. Ma ona charak-

ter z jednej strony normatywny, co znaczy, że państwo nie mobilizuje „obcych” do 

manifestowania kapitału kulturowego, a z drugiej – „wewnętrzny”, bo wynika ze sła-

bości tych grup, co zatem implikuje ich słabą widoczność społeczno-kulturową. 

Można domniemywać, że polska polityka wobec imigracji nie będzie się zasad-

niczo zmieniać, pozostaje bowiem pod wpływem jurysdykcji UE. Natomiast polityka 

wobec imigrantów winna mieć charakter także narodowy, wynikający z tradycji wie-

lokulturowości Polski i bogatych doświadczeń emigracyjnych Polaków. Polityka taka 

nie może być efektywna, jeśli jest prowadzona głównie przez organy administracyjne 

i samorządowe państwa. Polityka wobec imigrantów powinna skupiać się, naszym 

zdaniem, na polityce życia (obejmującej sferę pracy, mieszkania, równych szans, 

przeciwdziałanie dyskryminacji). Polsce daleko do tego rodzaju polityki. Jak już pod-

kreślono, stawianie na endogenne działania jest bezsprzecznie ważne dla budowa-

nia programów integracji . Polska powinna jak najszybciej powołać do życia zespół 

wypracowujący politykę wobec imigrantów i pogramy integracyjne, składający się 

z polityków, ekspertów, urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

różnych sił i ciał społecznych, zbiorowości imigranckich.

Genderowe aspekty polityki wobec imigrantów, zwłaszcza kobiet powinny 

mieć kluczowe znaczenie.  Wydaje się jednak, że wszystko, co wiąże się kategorią 

gender, jest w Polsce nadal przemilczane, atakowane i deprecjonowane. Nasze bada-

nia wskazują, że w polskiej polityce nie ma nic o kobietach-migrantkach ani też nic 

nie ma dla nich, chociaż ich problemy w świetle wywiadów prowadzonych w orga-

nizacjach pozarządowych i imigranckich są najpoważniejsze.

Z wypowiedzi kobiet (Ormianki i Wietnamki) wynika, że pogramy ułatwiające 

godzenie życia zawodowego kobiet z realizacja zadań rodzinnych – podobnie jak dla 

kobiet polskich – byłyby bezcenne. Obraz imigrantki to obraz kobiety przepracowa-

nej, z wieloma problemami – wiążącymi się z pracą, mieszkaniem, przemocą w rodzi-

nie, niedostatkiem materialnym, barierami językowymi, edukacyjnymi, handlem 
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ludźmi, prostytucją. Organizacje pozarządowe, jak La Strada, Caritas czy oddziały 

UNHCR, walczą ze współczesnym niewolnictwem, którego oznakami są przymus, 

eksploatacja, składanie fałszywych obietnic i handel ludźmi. Mimo obiektywnych 

trudności w działaniach na rzecz integracji imigrantów i walki o ich prawa można na 

przykładzie naszych organizacji pozarządowych mówić o nagłaśnianiu problemu 

i powolnym budowaniu świadomości migranckiej. 

Wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się migrantami muszą odpowiedzieć 

sobie na pytania: 1) jak działać, jak mobilizować imigrantki do walki o swoje prawa, 

skoro większość migracji „usługowych” ma charakter nielegalny i w społeczeństwie 

pojawia się „niewidzialna populacja”; 2) czy organizacje pozarządowe odpowiadają 

na potrzeby coraz liczniejszej kategorii imigrantek; 3) jakie są konsekwencje podję-

tych działań i czy prowadzą one do aktywności imigrantek? 

W polskiej polityce należy zwrócić uwagę na słabe jeszcze junctum między 

Urzędem ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Ministerstwem Pracy i Ministerstwem 

Polityki Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi i imigranckimi. Prowadzone 

badania pokazały, że konstruowanie norm i przepisów przypadło UE, natomiast rze-

czywistość Polska wygląda tak, jakby imigrantów nie było i jakby nie brali udziału 

w naszym codziennym życiu. Polska polityka migracyjna powinna być analizowana 

w nowym kontekście społecznym, politycznym, ekonomicznym i normatywnym. 


