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WST�P 

Szanowni Pa�stwo! 

Oddajemy do Pa�stwa r�k publikacj�, która powstała w ramach prac Stowarzyszenia In-
terwencji Prawnej w Działaniu III Partnerstwa Mi�dzykulturowe Centrum Adaptacji Za-
wodowej prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i finansowanego ze �rodków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Składa 
si� na ni� dziewi�� artykułów dotycz�cych ró�nych aspektów funkcjonowania migrantów 
polskim na rynku pracy – zagadnie� zwi�zanych z dost�pem do tego rynku, problemami 
natury społecznej, zdrowotnej czy kulturowej, jakie napotykaj� cudzoziemcy w integracji 
w naszym społecze�stwie, które maj� wpływ na podejmowanie przez nich pracy, czy te� z 
przeciwdziałaniem dyskryminacji w zatrudnieniu. Teksty opisuj� ró�ne kategorie obcokra-
jowców, jakie znajduj� si� w Polsce – migrantów ekonomicznych, migrantów przymuso-
wych (uchod�ców, osoby z pobytem tolerowanym) czy ofiary handlu lud�mi. 

Ide� przy�wiecaj�c� powstaniu tego opracowania była ch�� przedstawienia ró�ne-
go typu czynników, które wpływaj� na wchodzenie i pozostawanie obcokrajowców na 
rynku pracy – le��cych po stronie polityki migracyjnej i integracyjnej prowadzonej przez 
nasze pa�stwo, działa� podejmowanych przez ró�nego rodzaju instytucje publiczne i spo-
łeczne, specyfiki funkcjonowania samego rynku, jak równie� kwestii natury społeczno-
kulturowej czy adaptacyjnej le��cych po stronie samych cudzoziemców lub naszego spo-
łecze�stwa. Te wszystkie elementy nale�y bowiem bra� pod uwag�, gdy podejmujemy 
debat� na temat migrantów w aspekcie ich pracy i integracji w Polsce.  

Ksi��ka przeznaczona jest dla osób, które chciałby zapozna� si� z wyzwaniami, 
jakie stoj� przed Polsk� w zakresie opracowywania i wyznaczania polityki migracyjnej. W 
szczególno�ci skierowana jest do osób decyduj�cych o jej kształcie, polityków, urz�dni-
ków, liderów organizacji społecznych, ale tak�e naukowców, studentów czy osób pracuj�-
cych z migrantami. 

Mam nadziej�, �e tre�ci zawarte w tej publikacji przybli�� Pa�stwu skomplikowa-
ne zagadnienie funkcjonowania migrantów na rynku pracy i spowoduj� wi�ksze zrozumie-
nie dla ich problemów, jak równie� potrzeb� ich integracji z polskim społecze�stwem. 

�ycz� Pa�stwu przyjemnej lektury, 

Witold Klaus 
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Witold Klaus 

POLSKA WOBEC MIGRANTÓW 
– POLITYKA I RZECZYWISTO��

1. WST�P 
Problematyk� migrantów w Polsce nale�y rozpatrywa� z dwóch perspektyw. Pierwsza, to 
�wiadomie kształtowana polityka pa�stwa wobec migrantów – czyli udzielenie odpowiedzi 
na pytania, jakie kategorie migrantów chcemy w Polsce przyjmowa� i w jakim celu oraz 
jak powinni�my post�powa� z osobami, które ju� z ró�nych przyczyn znalazły si� w na-
szym kraju i pozostan� tu na dłu�szy czas. Druga, to rzeczywisto��, czyli poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie, jak radz� sobie cudzoziemcy w Polsce – zarówno ci, którzy znale�-
li si� tu legalnie, jak i nielegalni imigranci.  

Polska w zasadzie nie dysponuje dokumentem, który okre�lałby zało�enia naszej 
polityki migracyjnej. Całokształt działa� podejmowanych w tym zakresie przez władze 
cechuje dora�ny charakter i najcz��ciej brak uprzedniej analizy zjawiska oraz brak gł�bszej 
refleksji nad konsekwencjami planowanych działa�. Dotyczy to zarówno polityki stoso-
wanej wobec migrantów ekonomicznych, jak i polityki integracyjnej. Na potrzeb� zmian w 
tym zakresie i konieczno�� opracowania polityki migracyjnej jako wa�nego instrumentu w 
strategii rozwoju Polski pod wzgl�dem demograficznym oraz społeczno-gospodarczym 
zwraca uwag� Rz�dowa Rada Ludno�ciowa1. 

W niniejszym opracowaniu chciałbym skupi� si� na kilku wybranych zjawiskach – 
podej�ciu do przyjmowania migrantów w Polsce, w szczególno�ci migrantów ekonomicz-
nych i do legalizacji ich pobytu; otwieraniu legalnego rynku pracy dla obcokrajowców, 
wreszcie ich integracji w naszym kraju. Tematy te potraktowane b�d� skrótowo – ich ide�
jest zarysowanie problemów, które w wi�kszo�ci b�d� rozwini�te w kolejnych tekstach 
niniejszego tomu. 

                                                 
1 Por.: Zało�enia programu polityki ludno�ciowej w Polsce. Raport w sprawie polityki migracyjnej 
pa�stwa, s. 2, który w lipcu 2007 r. (dost�pny na stronie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych: 
www.ipiss.com.pl/teksty/raport.doc). 
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Mówi�c o migrantach, mam na my�li trzy ich grupy:  
- migrantów ekonomicznych, którzy przyje�d�aj� do Polski w celu poprawienia swojej 
sytuacji materialnej i zamierzaj� w naszym kraju pozosta� na dłu�ej b�d� licz� na szybki 
zarobek i powrót do kraju pochodzenia; 
- migrantów przymusowych, czyli ta grupa cudzoziemców, którzy uciekaj� ze swojego 
kraju z obawy przed prze�ladowaniem lub powa�nymi naruszeniami podstawowych praw 
człowieka i w Polsce szukaj� ochrony; w tej kategorii b�d� mie�cili si� uchod�cy i osoby, 
które uzyskały zgod� na pobyt tolerowany oraz które uzyskały ochron� uzupełniaj�c�2;  
- cudzoziemców – ofiary handlu lud�mi.  

Ka�da z wymienionych powy�ej grup cudzoziemców zasługuje na odr�bne trak-
towanie, poniewa� ich potrzeby s� cz�sto diametralnie ró�ne. W stosunku do ka�dej po-
winna by� tak�e okre�lona odr�bna polityka pa�stwa. O ile bowiem mo�na si� zastana-
wia�, jakie grupy migrantów ekonomicznych chcieliby�my w Polsce przyjmowa� – co 
powinno wynika� z analizy demograficznej oraz analizy rynku pracy – oraz czy i w jaki 
sposób ich integrowa� w Polsce, o tyle w przypadku migrantów przymusowych my�lenie 
takie jest nieuprawnione. Mo�na rozwa�a� jedynie, w jaki sposób prowadzi� wobec nich 
polityk� integracyjn� i naturalizacyjn�, czyli jak pomóc im w zagospodarowaniu si� w 
Polsce, by czuli si� tu dobrze i chcieli pracowa�, a tak�e pozosta� w naszym kraju.  

2. LEGALIZACJA POBYTU MIGRANTÓW W POLSCE  
2.1. Przyci�gni�cie migrantów ekonomicznych 
Pierwszym z elementów polityki migracyjnej jest zagadnienie przyjmowania obcokrajow-
ców i legalizacji ich pobytu w naszym kraju. Polska obecnie prowadzi aktywn� polityk�
migracyjn� wobec naszych wschodnich s�siadów, w szczególno�ci Ukrai�ców. Polega ona 
na tym, i� na przykład wizy dla nich wydawane s� nieodpłatnie. Zmieni si� to jednak po 1 
stycznia 2008 r., gdy wejdziemy do strefy Schengen, poniewa� przepisy wspólnotowe 
nakładaj� na wszystkie pa�stwa członkowskie wprowadzenie opłat za wizy i to na pozio-
mie kilkudziesi�ciu euro. Niew�tpliwie utrudni to swobod� wjazdu Ukrai�ców do Polski.  

Zreszt� nawet obecnie funkcjonuj�cy system nie jest pozbawiony znacznych wad. 
W sierpniu 2007 r. okazało si�, �e konsulat we Lwowie „zatkał si�” – na wydanie wizy 
oczekuje si� tam nawet po kilka miesi�cy (o ile nie wr�czy si� łapówki odpowiedniemu 
„po�rednikowi”). Polskie władze zareagowały na t� sytuacj� dopiero po doniesieniach 

                                                 
2 Jest to nowy typ ochrony mi�dzynawowej, który przewiduje projekt zmian w ustawie o zmianie 
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektó-
rych innych ustaw (druk sejmowy nr 1988, dost�pny w lipcu 2007 r. na stronie Sejmu: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/1988).  
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prasowych. Sytuacja ta jednak nie jest zupełn� nowo�ci� – ju� w 2003 r. prasa donosiła o 
podobnych przypadkach – konsulat we Lwowie nie był w stanie poradzi� sobie z wydawa-
niem odpowiedniej liczby wiz3. 

A przecie� wakacje s� wa�nym okresem, głównie dla polskiego rolnictwa, które 
potrzebuje r�k do pracy. To wła�nie z tego powodu w sierpniu 2006 r. Minister Pracy i 
Polityki Społecznej wydał rozporz�dzenie, w ramach którego niektórzy cudzoziemcy uzy-
skali mo�liwo�� podejmowania legalnej pracy bez zezwolenia w rolnictwie, przy pracach 
sezonowych. Od 20 lipca 2007 r. przepisy te rozszerzono na wszystkie sektory gospodarki. 
Zgodnie z nimi obywatele Ukrainy, Rosji i Białorusi mog� pracowa� w Polsce bez zezwo-
lenia przez 3 miesi�ce w ci�gu kolejnych 6 miesi�cy4. Jednak, aby móc skorzysta� z do-
brodziejstw tych przepisów, najpierw nale�y uzyska� wiz� wjazdow� do Polski. Oceny 
tych regulacji oraz analizy potrzeb w zakresie zapewnienia szerszego dost�pu cudzoziem-
ców do polskiego rynku pracy dokonuje w swoim tek�cie P. Ka�mierkiewicz5.  

A czy powinni�my walczy� o przyci�gni�cie cudzoziemców do Polski? Odpo-
wied� na to pytanie jest zdecydowanie twierdz�ca. Ju� bowiem przy obecnej fali emigracji 
Polaków do pa�stw Europy Zachodniej brakuje nam w pewnych sektorach gospodarki r�k 
do pracy. Ponadto stały wzrost gospodarczy tak�e powoduje zapotrzebowanie na kolejnych 
pracowników. Poszukiwane s� przede wszystkim osoby do zawodów nisko opłacanych i 
nie wymagaj�cych kwalifikacji oraz wysoko wykwalifikowani specjali�ci. Eksperci ju�
dzi� wskazuj�, �e podobnie jak w niektórych innych pa�stwach „starej pi�tnastki” zatrud-
nianie cudzoziemców mo�e by� warunkiem konkurencyjno�ci czy nawet przetrwania nie-
których sektorów naszej gospodarki, na przykład rolnictwa. Imigranci mog� sta� si� przy-
czyn� utrzymywania si� dalszego wzrostu gospodarczego. Nie bez powodu mówi si�, �e 

                                                 
3 Por.: teksty z 2 VIII 2007, Lwów: polsk� wiz� załatwi mafia na stronie Onet.pl (dost�pny w sierp-
niu 2007 r. http://wiadomosci.onet.pl/1582265,11,1,1,item.html); M. Wojciechowski, Wizowa mafia 

we Lwowie (tekst z 6 VIII 2007, dost�pny w sierpniu 2007 r. na stronie: 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80644,4358331.html); A. Jeromin, Biedni Ukrai�cy 

płac� za niedbalstwo polskich i ukrai�skich władz (tekst z 22 X 2003, dost�pny w sierpniu 2007 r. 
na stronie: http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34248,1737186.html). 
4 Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców bez konieczno�ci uzyskania zezwolenia na prac� z 30 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 
1116) wraz z nowel� z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 824). Ułatwienia dla pracow-
ników ze wschodu, „Biuletyn Migracyjny”, czerwiec-lipiec 2007, nr 13, s. 5. 
5 Por. w niniejszym tomie: P. Ka�mierkiewicz, Otwarcie polskiego rynku pracy dla migrantów 

ekonomicznych – potrzeby i proponowane rozwi�zania, s. 29 oraz M. Bieniecki, J. Frelak, Praca 

cudzoziemców w Polsce rozwi�zaniem problemów na rynku pracy, „Analizy i Opinie”, maj 2007, nr 
7 5 ,  ( d o s t�p n e  n a  s t r o n i e  I n s t y t u t u  S p r a w P u b l i c z n yc h :  
http://www.isp.org.pl/files/2406113520275294001180708494.pdf).  
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powojenny sukces ekonomiczny wiele krajów europejskich zawdzi�cza w du�ej mierze pra-

cy imigrantów6. 
Jednak poza przepisami wskazanymi powy�ej, a odnosz�cymi si� do obywateli 

pa�stw s�siedzkich, Polska nie prowadzi �adnej polityki przyci�gania wybranych kategorii 
migrantów z innych pa�stw7. Co wi�cej procedura otrzymania zezwolenia na prac� przez 
cudzoziemca jest długotrwała, niezwykle kosztowna i biurokratyczna. Poza tym koszty 
pracy cudzoziemców s� takie same, jak i obywateli polskich. To wszystko zniech�ca za-
równo pracodawców, jak i pracowników do legalizacji zatrudnienia. Bardzo podobna sytu-
acja miała miejsce we Włoszech i sko�czyła si� du�ymi problemami dla tego kraju8. O 
tym, jak wygl�da funkcjonowanie migrantów na polskim rynku pracy pisz� J. Frelak i M. 
Bieniecki9.  

Obecnie Polska ma jeden z najni�szych w całej UE odsetek populacji imigrantów 
– wynosi on bowiem jedynie 0,1%. Zapotrzebowanie na nich jednak ro�nie. Powinno to 
spowodowa� zmiany w przepisach odno�nie regulacji na rynku pracy w celu przyci�gni�-
cia obcokrajowców poprzez uproszczenie i uelastycznienie przepisów dotycz�cych zatrud-
niania cudzoziemców, wprowadzenie systemu limitów zatrudnienia cudzoziemców w od-
niesieniu do okre�lonych bran�, zawodów i specjalno�ci oraz stosowanie „procedur 
uproszczonych” w zatrudnieniu pewnych grup cudzoziemców, na przykład osób o szcze-
gólnie po��danych zawodach i kwalifikacjach czy wypełniaj�cych „nisze ekonomiczne”10. 

2.2. Legalizacja nielegalnych imigrantów 
Kolejnym wa�nym zagadnieniem jest kwestia zalegalizowania pobytu osobom, które prze-
bywaj� w naszym kraju od wielu lat nielegalnie i w jaki� sposób uło�yły sobie tu �ycie. W 
tym zakresie w ostatnich latach ustawodawca podj�ł dwie inicjatywy wprowadzaj�ce prze-
pisy abolicyjne – w 2003 r. i obecnie (na podstawie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach z 
dnia 24 V 2007 r.11) Obie regulacje s� do siebie bardzo zbli�one i skierowane do podobnej 

                                                 
6 P. Kaczmarczyk, A. Weinar, Czas wielkiej imigracji?, „Biuletyn Migracyjny” grudzie� 2006, nr 
10, s. 7 i 8; J. Korczy�ska, M. Duszczyk, Zapotrzebowanie na prac� cudzoziemców w Polsce. Pró-

ba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej, Warszawa 2005, s. 29-33. 
7 O pewnych planach w zakresie przyci�gni�cia pracowników z Azji, zob.: Wywiad z … Markiem 

Frydrychem (dyrektorem Sunningwell International Limited – firmy doradczej reprezentuj�cej dwa 
chi�skie przedsi�biorstwa), „Biuletyn Migracyjny” czerwiec-lipiec 2007, nr 13, s. 3.  
8 P. Kaczmarczyk, A. Weinar, Czas wielkiej imigracji…, s. 7. 
9 Por. w niniejszym tomie: J. Frelak, M. Bieniecki, Migranci ekonomiczni w Polsce – praktyka 

funkcjonowania, s. 45
10 Por. zalecenia w: Zało�enia programu polityki ludno�ciowej…, s. 22. 
11 Dz. U. Nr 120, poz. 818.  
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grupy osób, które przebywaj� nieprzerwanie w Polsce przynajmniej od ko�ca 1996 r. No-
wa ustawa powiela bł�dy poprzedniej, która poniosła fiasko – z zalegalizowania swojego 
pobytu skorzystało wówczas zaledwie 2747 osób, które uzyskały prawo do zamieszkania 
na czas oznaczony – 1 rok. Ustawodawcy zabrakło natomiast pomysłu, co dalej zrobi� z 
tymi lud�mi – czy chce ich w Polsce pozostawi�, czy te� mo�e wydali�. Niewykluczone, 
�e po upływie tego czasu du�a cz��� z tych osób pozostała w Polsce – ponownie nielegal-
nie. A nale�y zauwa�y�, �e przepisy obj�ły cudzoziemców, którzy w Polsce byli ju� bar-
dzo długo i zwi�zali si� z naszym krajem12. Osoby, które skorzystały z abolicji w 2003 r., 
nie mog� zrobi� tego teraz ponownie. Prawdopodobnie wi�c z tych nowych mo�liwo�ci 
nie skorzysta wielu obcokrajowców. 

Budowa przepisów abolicyjnych pokazuje brak pomysłu polskich władz na roz-
wi�zanie problemu nielegalnej imigracji do Polski (który zapewne b�dzie narastał). Nie 
wiemy, jakich cudzoziemców chcemy w Polsce zatrzyma� i co im zaproponowa�. A prze-
cie� legalizacja osób przebywaj�cych nielegalnie niesie ze sob� bardzo wiele korzy�ci dla 
społecze�stwa – pozwala kontrolowa� cudzoziemców i zapobiega� ich kryminalizacji – 
jako sprawców lub ofiary przest�pstw. B�d�c w Polsce legalnie zarówno oni, jak i społe-
cze�stwo zdobywaj� poczucie wi�kszego bezpiecze�stwa. Ponadto legalna praca tych osób 
przyczynia si� do poprawy �ycia całego społecze�stwa dzi�ki płaceniu przez cudzoziem-
ców podatków i uczestniczeniu w �yciu społecznym. Warto te� zauwa�y�, �e w ostatnim 
czasie w Hiszpanii, z powodu prowadzenia stosunkowo szerokiej polityki legalizacji mi-
grantów i pracy tych osób, znacznie wzrosło PKB. Działania te nie przyczyniły si� tak�e 
do spadku płac czy redukcji zatrudnienia samych Hiszpanów13.  

Innym zagadnieniem z zakresu legalizacji cudzoziemców jest problematyka pozo-
stawania w Polsce ofiar handlu lud�mi. Pami�ta� te� nale�y, �e im bardziej restrykcyjna 

jest polityka migracyjna danego pa�stwa, tym wi�ksze zyski czerpie z tej sytuacji przest�p-

czo�� zorganizowana14. W chwili obecnej w Polsce ofiary handlu lud�mi s� co najwy�ej 

                                                 
12 Na temat oceny obu abolicji zob.: E. Osiecki, P. D�browski, Czy dzisiejsza Polska potrzebuje 

abolicji dla cudzoziemców?, „Biuletyn Migracyjny”, lutego 2007, nr 11, s. 2 oraz Czy Polska po-

trzebuje abolicji dla cudzoziemców? Wnioski z debaty Warszawa, 14 czerwca 2007 r., „Biuletyn 
Migracyjny”, czerwiec-lipiec 2007, nr 13 Dodatek.  
13 I. Rzepli�ska, Społeczne skutki abolicji, w: Czy Polska potrzebuje abolicji dla cudzoziemców? 
Wnioski z debaty Warszawa, 14 czerwca 2007 r., „Biuletyn Migracyjny”, czerwiec-lipiec 2007, nr 
13, Dodatek, s. 3; B. Samoraj, Instytucjonalne aspekty funkcjonowania cudzoziemców na rynku 

pracy w Polsce, w: W�drowcy i migranci – pomi�dzy marginalizacj� a integracj�, red. E. Nowicka, 
B. Cie�li�ska, Kraków 2005, s. 293-294; Legalni imigranci �ródłem dochodu Hiszpanii, „Biuletyn 
Migracyjny”, czerwiec-lipiec 2007, nr 13, s. 6. 
14 S. Buchowska, Czynniki sprzyjaj�ce handlowi lud�mi, w: Handel lud�mi – zapobieganie i �ciga-

nie, red. Z. Lasocik, Warszawa 2006, s. 334.  
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wykorzystywane jako �ródło dowodowe w post�powaniu karnym i mog� pozosta� w na-
szym kraju, o ile b�d� współpracowały z organami naszego wymiaru sprawiedliwo�ci. Po 
zako�czeniu tego procesu zostaj� odesłane do kraju pochodzenia15. Problem zagadnienia 
handlu lud�mi porusza M. Wi�niewski16.  

2.3. Ochrona migrantów przymusowych w Polsce 
Innym zagadnieniem zwi�zanym z legalizacj� obcokrajowców w Polsce jest polityka na-
dawania statusów uchod�cy oraz zgody na pobyt tolerowany. Od czasu wprowadzenia w 
Polsce tej formy ochrony w 2003 r. zaobserwowa� mo�na zdecydowany prymat nadawania 
pobytu tolerowanego w porównaniu ze statusem uchod�cy (stosunek prawie 6:117), pomi-
mo deklaracji ustawodawcy, i� to status uchod�cy jest podstawow� form� ochrony mi�-
dzynarodowej w Polsce18. Wa�niejsze jednak od owych danych statystycznych jest to, i� z 
punktu widzenia organizacji pozarz�dowych zajmuj�cych si� udzielaniem pomocy praw-
nej uchod�com brakuje jasnych kryteriów przyznawania jednej lub drugiej formy ochrony. 
Bardzo cz�sto w uzasadnieniu do decyzji przyznaj�cej pobyt tolerowany przytaczane s�
argumenty, które powinny warunkowa� przyznanie statusu uchod�cy19. Ten brak jasno�ci 
powoduje uczucie frustracji i niesprawiedliwo�ci u osób, które ubiegaj� si� o ochron� mi�-
dzynarodow� w Polsce. Z takim nastawieniem trudno jest ich dalej integrowa� w Polsce, a 
do władz odnosz� si� mało przychylnie i nieufnie.  

Dla cudzoziemców ró�nica w zakresie uzyskania jednej b�d� drugiej formy ochro-
ny opiera si� na dwóch podstawowych przesłankach. Z jednej strony, na poczuciu spra-
wiedliwo�ci, poniewa� zdecydowana wi�kszo�� osób, które otrzymuj� pobyt tolerowany to 
Czeczeni20, czuj� si� oni uchod�cami i oczekuj� potwierdzenia tego faktu mi�dzy innymi 

                                                 
15 Por. te�: I. Rzepli�ska, Prawa ofiar handlu lud�mi a prawa cudzoziemców, w: Handel lud�mi – 

zapobieganie i �ciganie…,  s. 210-211.  
16 Por. w niniejszym tomie: M. Wi�niewski, Polityka pa�stwa wobec cudzoziemców – ofiar handlu 

lud�mi, s. 163 
17 Por. dane statystyczne dot. 2005 r., „Z obcej ziemi”, maj 2006, nr 24, s. 30. 
18 Por. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 1988, str. 8 
(dost�pne na stronie: 
 http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/EA2D1D807020BBE6C125731D003706F4/$file/1988-
uzas.doc).  
19 Por. np. N. �ytkiewicz, Status uchod�cy – aspekty materialne i proceduralne. Analiza decyzji 

administracyjnych w sprawach o nadanie statusu uchod�cy. Raport Uniwersyteckiej Poradni Praw-
nej Uniwersytetu Jagiello�skiego, lipiec 2006. 
20 Według danych Urz�du ds. Repatriacji i Cudzoziemców stanowi� oni prawie 96% wszystkich 
osób, które w latach 2004-2006 uzyskały pobyt tolerowany w zwi�zku z ubieganiem si� o nadanie 
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przez polskie władze. Z drugiej strony, obecnie jeszcze uzyskanie statusu uchod�cy wi��e 
si� z otrzymywaniem od pa�stwa pomocy w celu integracji w Polsce. Osoby z pobytem 
tolerowanym pomocy takiej nie otrzymuj� i s� zdane na siebie, cho� ich sytuacja faktyczna 
jest w zasadzie taka sama, jak sytuacja uchod�ców. Pozostan� oni zapewne w Polsce tak�e 
przez dłu�szy czas.  

Brak dla nich oferty programów integracyjnych od pocz�tku był niezrozumiały i 
krytykowany przez organizacje pozarz�dowe21. Zamiast jednak wprowadzenia takowej 
regulacji, w sierpniu 2006 r. w wyniku nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium RP odebrano prawo do �wiadcze� socjalnych w o�rodkach dla 
uchod�ców osobom, które ponownie ubiegaj� si� o nadanie statusu uchod�cy, a posiadaj�
ju� decyzj� przyznaj�c� im zezwolenie na pobyt tolerowany. Spowodowało to jednak, 
czego mo�na si� było spodziewa�, nie zmniejszenie liczby takich wniosków (co było za-
miarem ustawodawcy), a masowe zrzekanie si� pobytów tolerowanych i ponowne wst�-
powanie w procedur� o nadanie statusu uchod�cy. W 2006 r. liczba osób, które przebywa-
ły w o�rodkach pomimo uzyskania zgody na pobyt tolerowany, wyniosła około 1900 osób. 
Działania takie podejmowali cudzoziemcy, poniewa� nie mieli gdzie mieszka� po wyj�ciu 
z o�rodków. Wprowadzenie takowej regulacji bez stworzenia osobom z pobytem tolero-
wanym alternatywy w postaci na przykład programów integracyjnych jest kolejnym przy-
kładem braku planowania polskich władz w szerszych kategoriach polityki migracyjnej. 
Jej efektem było wydanie ponad 22,5 mln złotych na utrzymywanie tych osób w o�rodkach 
dla uchod�ców. Działanie takie nie sprzyjało ich integracji w Polsce i mo�na uzna�, �e 
było zmarnotrawieniem tych �rodków. Same władze wskazuj� tak�e, �e koszt programów 
integracyjnych dla tych osób byłby ni�szy22.  

W omawianym projekcie zmian w ustawie o udzielaniu ochrony wprowadzona zo-
stanie równie� nowa forma ochrony mi�dzynarodowej – ochrona uzupełniaj�ca. Ma ona w 
du�ej cz��ci zast�pi� zgod� na pobyt tolerowany23, cho� ta instytucja tak�e została zacho-
wana. Sam ustawodawca w uzasadnieniu projektu przyznaje, �e przesłanki do udzielania 

                                                                                                                                        
s t a t u s u  u c h o d � c y  ( d a n e  d o s t�p n e  w s i e r p n i u  2 0 0 7  r .  n a  s t r o n i e  
http://www.uric.gov.pl/files/statystyki/biul_2004_2006_pol.xls).  
21 Por. np. A. Jasiakiewicz, W. Klaus, B. Smoter, Sytuacja cudzoziemców posiadaj�cych w Polsce 

zgod� na pobyt tolerowany – rekomendacje dla polskiej polityki integracyjnej, „Analizy i Opinie”, 
marzec 2006, nr 60, s. 3-6 (dost�pne na stronie Instytutu Spraw Publicznych: 
www.isp.org.pl/files/19651739060351357001141303382.pdf). 
22 Por.: Cudzoziemcy nie chc� „pobytu tolerowanego”, „Biuletyn Migracyjny” pa�dziernik 2006, nr 
9, s. 5; dane nt. liczby osób w o�rodkach pochodz� z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony, s. 36-37.
23 Zgodnie z art. 18 ust. 1 projektu zmian osoby, które otrzymały pobyt tolerowany do tej pory w 
zwi�zku z procedur� o nadanie statusu uchod�cy z mocy prawa otrzymaj� ochron� uzupełniaj�c�. 
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obu instytucji cz��ciowo si� pokrywaj�. Wydaje si�, �e racjonalny ustawodawca nie powi-
nien tak konstruowa� przepisów i budowa� dwóch zaz�biaj�cych si� instytucji. Budzi� to 
b�dzie w�tpliwo�ci w praktyce – któr� z form ochrony nale�y przyzna� danej osobie. Jest 
to tym bardziej wa�ne, �e w projekcie zupełnie odmiennie uregulowano formy pomocy ze 
strony pa�stwa dla beneficjentów tych instytucji. O ile osoby korzystaj�ce z ochrony uzu-
pełniaj�cej uzyskaj� prawa w zasadzie równe obywatelom polskim oraz dodatkowo pomoc 
integracyjn�, o tyle osoby z pobytem tolerowanym b�d� miały zagwarantowane prawo do 
pracy oraz w bardzo w�skim zakresie do pomocy społecznej.  

Rozwi�zanie, jakie zostało przyj�te w odniesieniu do osób z pobytem tolerowa-
nym, wydaje si� bł�dne z kilku przyczyn. Po pierwsze, wiele z nich pozostanie w Polsce 
przez długi czas, na przykład w zwi�zku z niemo�no�ci� ich wydalenia z naszego kraju (o 
ile zakaz taki wyda s�d lub minister sprawiedliwo�ci) b�d� z powodu naruszania podsta-
wowych praw człowieka w pa�stwie pochodzenia. Ich sytuacja w rzeczywisto�ci nie b�-
dzie si� ró�niła od innych migrantów przymusowych – bez pomocy ze strony pa�stwa 
sami nie uło�� sobie �ycia w Polsce i mog� na długi czas pozosta� pod opiek� pomocy 
społecznej. A pami�ta� trzeba, �e ich uprawnienia do korzystania z niej ulegn� powa�nemu 
zmniejszeniu. Ponadto, osób tych b�dzie stosunkowo niewiele – w uzasadnieniu do projek-
tu ustawodawca przewiduje, �e b�dzie to około 70 osób rocznie (z danych URiC wynika, 
�e w latach 2004-2006 było ich w sumie 525 osób). Roczne wydatki zwi�zane z ich inte-
gracj� z punktu widzenia bud�etu pa�stwa b�d� wi�c znikome, a pozwol� unikn�� powa�-
nego problemu społecznego w przyszło�ci.  

2.4. Ł�czenie rodzin i naturalizacja migrantów przymusowych 
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest naturalizacja cudzoziemców w Polsce. Niestety, 
zgłaszane od dłu�szego czasu postulaty w zakresie szybszej naturalizacji zostały uwzgl�d-
nione w projekcie ustawy o udzielaniu ochrony w w�skim zakresie. Nadal uchod�cy b�d�
mieli prawo do otrzymania zezwolenia na osiedlenie si� dopiero po 5 latach nieprzerwane-
go pobytu od momentu otrzymania statusu, osoby z ochron� uzupełniaj�c� po 7, a osoby z 
pobytem tolerowanym po 10. Dopiero uzyskanie tego statusu gwarantuje cudzoziemcom 
prawo do pozostania w Polsce. W innym razie, w przypadku zmiany sytuacji w kraju po-
chodzenia, ka�da z form ochrony mo�e zosta� odebrana, a człowiek odesłany do „domu”, 
który ju� po tylu latach de facto nie jest jego domem. Aby uzyska� obywatelstwo polskie, 
czeka� trzeba kolejne 5 lat.  

Tak długi okres oczekiwania na uzyskanie uprawnienia do pozostania w Polsce 
niew�tpliwie nie sprzyja procesowi integracji, poniewa� stawia cudzoziemca w stałej nie-
pewno�ci w zakresie jego dalszej sytuacji prawnej. Danie mu poczucia pewno�ci i bezpie-
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cze�stwa b�dzie dopiero bod�cem do pełniejszej i skuteczniejszej integracji. Na zagadnie-
nie stosunkowo szybkiej naturalizacji zwraca uwag� tak�e Rz�dowa Rada Ludno�ciowa. 
Jest to tak�e jedno z zalece� Komisji Europejskiej24.  

Innym niezwykle istotnym problemem, na który zwracana jest od dłu�szego czasu 
uwaga, a który nie doczekał si� jeszcze rozwi�zania, jest kwestia ł�czenia rodzin25. Poj�cie 
to oznacza mo�liwo�� uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony przez 
osob�, która jest członkiem najbli�szej rodziny cudzoziemca (jego mał�onkiem lub niepeł-
noletnim dzieckiem). Do skorzystania z niego ma prawo mi�dzy innymi osoba, która po-
siada status uchod�cy lub mieszka w Polsce co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony. Aby mo�liwe było przeprowadzenie ł�czenia, cudzozie-
miec musi spełnia� okre�lone warunki ekonomiczne, które dotycz� tak�e uchod�ców, o ile 
nie zło�� wniosku o poł�czenie z rodzin� w ci�gu 3 miesi�cy od dnia uzyskania statusu 
uchod�cy. Wydaje si�, �e wiele osób mo�e nie zd��y� ze zło�eniem wniosku w tym termi-
nie, bowiem uchod�ca wła�nie w tym terminie ma wiele wa�nych decyzji do podj�cia do-
tycz�cych jego pobytu w Polsce, w tym na przykład o wyborze miejsca zamieszkania, 
pó�niej za� rzadko kiedy b�dzie w stanie sprosta� wymaganiom ustawy. Wprowadzenie 
tego ograniczenia wydaje si� zupełnie niezrozumiałe. 

Osoby posiadaj�ce pobyt tolerowany mo�liwo�� poł�czenia z rodzin� uzyskuj�
dopiero po dwuletnim pobycie w Polsce (o ile zaliczymy je do kategorii osób z art. 54 pkt 
4 ustawy o cudzoziemcach, tj. osób, które mieszkały na terytorium RP co najmniej 2 lata 
na podstawie zezwole� na zamieszkanie na czas oznaczony; a przyj�cie innej interpretacji 
oznaczałaby, �e osoby te w ogóle nie b�d� miały prawa do skorzystania z ł�czenia rodzin), 
a ponadto obowi�zane s� spełni� przesłanki ekonomiczne, tj. posiada� stabilne i regularne 
�ródło dochodu, wystarczaj�ce do pokrycia utrzymania swojego i członków rodziny. W 
projekcie zmian w ustawie o udzielaniu ochrony zapomniano natomiast zupełnie o wpro-
wadzeniu mo�liwo�ci poł�czenia z rodzin� osób z ochron� uzupełniaj�c�, zatem b�d� one 
w tym zakresie zrównane z pobytami tolerowanymi. Taka regulacja jest zupełnie nieuza-
sadniona, bior�c pod uwag�, co przyznaj� zreszt� sami twórcy nowelizacji, �e w praktyce 
sytuacja faktyczna osób z ochron� uzupełniaj�c� oraz pobytem tolerowanym jest taka sa-
ma, jak osób posiadaj�cych status uchod�cy. Wydaje si�, �e jest ona tak�e niezgodna z 

                                                 
24 A. Jasiakiewicz, W. Klaus, B. Smoter, Sytuacja cudzoziemców…, s. 7; Zało�enia programu poli-
tyki ludno�ciowej…, s. 23; A. Kicinger, Unia Europejska wobec zagadnienia integracji imigran-

tów, „CEFM R W o r k i ng  P ap e r ” ,  2 0 05 ,  n r  2 ,  s .  1 0  ( d o s t�p n y na  s t r o n ie :  
http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2005-02.pdf).  
25 Por. np. A. Jasiakiewicz, W. Klaus, Zmiany w sytuacji prawnej uchod�ców w Polsce w roku 2005, 
„Analizy Raporty Ekspertyzy SIP”, luty 2006, nr 1 oraz A. Jasiakiewicz, Commentaries 2006. Po-

land. (raport na stronie http://www.migrationonline.cz/news_f.shtml?x=1977179 - kwiecie� 2007). 



  Migranci na polskim rynku pracy – rzeczywisto��, problemy, wyzwania 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej16

prawem do ochrony �ycia rodzinnego wyra�onym w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka i potwierdzonej w wielu wyrokach Trybunału w Strasburgu26. 

3. INTEGRACJA MIGRANTÓW W POLSCE 
3.1. Potrzeba i poj�cie integracji 
Według Rz�dowej Rady Ludno�ciowej jednym z najwa�niejszych zada� polityki migra-
cyjnej jest integracja migrantów w społecze�stwie. Pod poj�ciem integracji rozumie si�

proces �wiadomego dochodzenia imigrantów do równowagi (wewn�trznej i zewn�trznej) w 

nowym o�rodku �ycia lub kraju, która warunkuje stopniowe wł�czanie si� do nowego spo-

łecze�stwa w charakterze jego równouprawnionych członków i obywateli27. Integracja jest 
jednak procesem dwustronnym – nie tylko cudzoziemiec oswaja si� z warunkami w no-
wym miejscu, ale tak�e społecze�stwo przyjmuj�ce wychodzi mu naprzeciw. W innym 
razie, gdy oczekujemy zmian jedynie po stronie obcokrajowców, mo�emy mówi� o asymi-
lacji. Do tego procesu nale�y wi�c tak�e przygotowa� całe społecze�stwo. Polityka inte-
gracyjna powinna zawiera� dwa komplementarne elementy – z jednej strony, podejmowa-
nie bezpo�rednich działa� zmierzaj�cych do integracji migrantów, ale z drugiej, ró�norakie 
działania maj�ce na celu zwalczanie zjawiska wykluczenia społecznego ró�nych grup spo-
łecznych, w tym obcokrajowców. Działania te powinny obejmowa� równie� walk� z rasi-
zmem i ksenofobi� oraz zwalcza� dyskryminacj� w �yciu społecznym i zawodowym28.  

Brytyjski Home Office podaje podstawowe cztery filary integracji, jakimi s� zna-
lezienie zatrudnienia i mieszkania, odpowiednia edukacja oraz zagwarantowanie dost�pu 
do opieki zdrowotnej odpowiadaj�cej potrzebom uchod�ców29. Dopiero na takim funda-
mencie mo�na budowa� ró�nego rodzaju wi�zi społeczne, a nast�pnie tak�e j�zykowo-
kulturowe. Na podobne elementy zwraca tak�e uwag� T. Ka�mierczak30. Wydaje si�, �e 

                                                 
26 Zob. orzeczenia i argumentacja Trybunału przytoczona w: M. A. Nowicki, I. Rzepli�ska, Ochro-

na praw cudzoziemców w orzecznictwie organów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Pale-
stra” 1998, nr 9, s. 109-112 
27 B. Bartz, Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społecze�stwach, Duisburg-
Radom 1997, cyt. za: Zało�enia programu polityki ludno�ciowej…, s. 21. 
28 Por.: Rozporz�dzenie w sprawie integracji, „Z obcej ziemi”, marzec 2001, nr 11 (dost�pne na 
stronie UNHCR: www.unhcr.pl/publikacje/zobcejziemi/nr11/rozporzadzenie_integracja.php) oraz 
H. Grzymała-Moszczy�ska, Uchod�cy. Podr�cznik dla osób pracuj�cych z uchod�cami, Kraków 
2000, s. 17-21; A. Kicinger, Unia Europejska wobec zagadnienia…, s. 4. 
29 Na szczególne potrzeby zdrowotne uchod�ców zwraca uwag� w niniejszym tomie H. Grzymała-
Moszczy�ska, Uchod�cy jako wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, s.…….  
30 A. Ager, A. Strang, Indicators of Integrations. Final report, „Home Office Development and 
P r ac t i c e  R e p o r t ”  2 0 0 4 ,  n r  2 8  ( d o s t�p n y  w l i p c u  2 0 0 7  n a  s t r o n i e :  
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs04/dpr28.pdf) oraz T. Ka�mierczak, Ramowy program inte-



W. Klaus, Polska wobec migrantów – polityka i rzeczywisto��

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 17

zbie�na ideologia stan�ła u podstaw powstania polskich przepisów w zakresie integracji 
zawartych w rozporz�dzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy 
uchod�com z 29 wrze�nia 2005 r.31. 

Mo�na postawi� sobie pytanie – po co wi�c traci� �rodki na integracj� cudzoziem-
ców w Polsce? Celem tego procesu jest zapewnienie spokojnego i zgodnego współ�ycia w 
jednym kraju osób ró�nej narodowo�ci, skoro si� w nim ju� znalazły. Spowodowanie, by 
czuły si� one „u siebie”. Dzi�ki temu b�d� przyczyniały si� do rozwoju danego kraju po-
przez na przykład płacenie podatków, co przysporzy korzy�ci gospodarce. Nie b�d� tak�e 
pozostawały na jego marginesie, tworz�c grupy przest�pcze czy czuj�c niech�� do obywa-
teli kraju przyjmuj�cego, która wytworzy� mo�e w nich poczucie wrogo�ci, a nawet agre-
sj�32. Nie wolno dopu�ci� do powstawania swoistych gett zło�onych z biedniejszych mi-
grantów, pozostaj�cych na marginesie społecze�stwa. W tym celu wła�nie nale�y prowa-
dzi� ró�nego rodzaju działania integracyjne, polegaj�ce na daniu migrantom mo�liwo�ci 
rozwoju i �ycia na �rednim poziomie w społecze�stwie przez zapewnienie im równego 
dost�pu do edukacji (szczególnie edukacji dzieci), pracy, ochrony zdrowia, szkole� zawo-
dowych etc.  

Warto pami�ta�, �e integracja nie jest bowiem tylko kwesti� wł�czenia lub wyklu-

czenia społecznego, a co za tym idzie problemów społecznych mog�cych z takiego stanu 

rzeczy wynika�. Jest to tak�e kwestia zasadnicza dla efektywno�ci ekonomicznej imigran-

tów oraz zysków z procesu imigracji zarówno dla imigrantów, jak i dla społecze�stwa 

przyjmuj�cego33. Tak� wła�nie opini� na temat tego procesu i jego korzy�ci przedstawia 
Komisja Europejska.  

3.2. Kogo i kiedy nale�y integrowa�
Zagadnienie integracji cudzoziemców w Polsce jest stosunkowo nowym tematem. Do tej 
pory jedynie w stosunku do dwóch grup migrantów podejmowane były działania tego ty-
pu. Pierwsz� s� uchod�cy, o integracji których my�lano praktycznie od pocz�tku, gdy po-
jawili si� w Polsce, tj. od 1992 r. Jednak dopiero w 2001 r. przyj�to przepisy w tym zakre-

                                                                                                                                        
gracji uchod�ców, Warszawa 2004, niepublikowany dokument wykonany w ramach projektu 
Wspieranie integracji uchod�ców oraz wykonywanie usług społecznych na rzecz osób posiadaj�-
cych status uchod�cy na terenie województwa mazowieckiego udost�pniony przez Mazowiecki 
Urz�d Wojewódzki.  
31 Dz. U. Nr 201, poz. 1668. 
32 Na temat problematyki biedy oraz wykluczenia i ich wpływu na działania jednostek zob.: L. 
Dziewi�cka-Bokun, Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej, w: Przeciw biedzie – 

programy, pomysły, inicjatywy, red. E. Tarkowska, Warszawa 2002, s. 104. 
33 A. Kicinger, Unia Europejska wobec zagadnienia…, s. 15. 
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sie i wprowadzono Indywidualne Programy Integracji (IPI)34. Drug� grup� s� repatrianci. 
Dla nich tak�e od 2001 r. przewidziane s� specjalne programy adaptacyjne. S� one daleko 
doskonalsze, ni� programy dla uchod�ców, gwarantuj� bowiem na przykład repatriantom 
mieszkanie oraz preferencje przy zatrudnianiu (tym nie mniej jednak nie były specjalnie 
skuteczne)35. W projekcie nowelizacji ustawy o udzielaniu ochrony program integracyjny 
b�dzie przysługiwał te� osobom, którym udzielono ochrony uzupełniaj�cej. Planowany jest 
on jednak jako dokładna kalka integracji dla uchod�ców, zatem powiela jego bł�dy.  

Pytanie, jakie nale�y sobie zada�, brzmi: jakie grupy cudzoziemców powinni�my 
integrowa� w Polsce? Wydaje si�, �e proces ten powinien obj�� wszystkich cudzoziem-
ców, którzy pozostan� w naszym kraju na dłu�ej (czyli niekoniecznie np. pracowników 
sezonowych) i nie potrafi� samodzielnie uło�y� sobie �ycia. Poza grupami, do których 
tego typu działania s� kierowane obecnie, powinny to by� wi�c osoby z pobytem tolero-
wanym (o czym wspomniano powy�ej), ofiary handlu lud�mi36, osoby ubiegaj�ce si� o 
nadanie statusu uchod�cy (w zakresie tzw. preintegracji, czyli podejmowanie działa� po-
magaj�cych w ich pó�niejszej integracji37), ale tak�e ró�ne inne grupy migrantów ekono-
micznych38, w tym tak�e legalizowanych nielegalnych migrantów39 oraz mał�onkowie 
obywateli polskich40 czy członkowie rodzin przyje�d�aj�cych w ramach ł�czenia rodzin do 
cudzoziemców ju� w Polsce przebywaj�cych. Wyj�tkow� uwag� trzeba zwróci� nawet w 

                                                 
34 Wi�cej na temat historii integracji uchod�ców w Polsce zob.: A. Florczak, Uchod�cy w Polsce. 

Mi�dzy humanitaryzmem a pragmatyzmem, Toru� 2003, s. 249-256. 
35 A. Weinar, Tak daleko st�d, tak blisko – europeizacja a integracja legalnych imigrantów, 

uchod�ców i repatriantów, w: Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu 

wielokulturowo�ci, red. K. Iglicka, Warszawa 2003, s. 168-178. 
36 Na potrzeb� tego typu działa� zwraca uwag� np. OBWE w podr�czniku National Referral Me-
chanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A practical handbook, War-
szawa 2004. 
37 Temat preintegracji i jej potrzebie poruszaj� w niniejszym tomie A. Maciejko, Z. Olszewska, 
Preintegracja i integracja Czeczenów w Polsce – rzeczywisto�� i rekomendacje, s. 87 
38 Warto przyjrze� si� np. obecnie istniej�cym programom integracji Polaków wykonuj�cych wyso-
ko wyspecjalizowane zawody w krajach tzw. starej Unii, maj�cych przygotowa� ich do pracy i 
�ycia w społecze�stwach pa�stw przyjmuj�cych. 
39 Przed problemem integracji du�ej grupy nielegalnych imigrantów, którzy do tej pory �yli w szarej 
strefie na granicy społecze�stwa, stoj� obecnie Włochy – zob.: Kaczmarczyk, A. Weinar, Czas 

wielkiej imigracji…, s. 7. 
40 Warto zaznaczy�, �e zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, je�eli uchod�ca jest 
mał�onkiem obywatela polskiego nie przysługuje mu uczestnictwo w Indywidualnym Programie 
Integracji – i chodzi tu nie tylko o udzielanie pomocy finansowej, ale o otrzymywanie jakiegokol-
wiek wsparcia – por.: A. Jasiakiewicz, Pomoc integracyjna dla uchod�ców, w: Prawne uwarunko-

wania integracji uchod�ców w Polsce. Komentarz dla praktyków, red. W. Klaus, Warszawa 2006, s. 
14-15. 
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ramach tych grup na osoby, posiadaj�ce szczególne potrzeby, na przykład uchod�ców, 
kobiety-migrantki, dzieci. Oczywi�cie inne powinny by� działania skierowane do ka�dej z 
tych grup. Nie zawsze zaistnieje potrzeba wspierania ich finansowo, cz�sto wystarczy 
udzielenie innego rodzaju wsparcia. Integracja powinna by� bowiem procesem zindywidu-
alizowanym, czyli odpowiadaj�cym na aktualne potrzeby danej osoby i jej rodziny oraz 
bior�cym pod uwag� ich mo�liwo�ci.  

Obecnie w Polsce jest idealny czas na podejmowanie ró�nych działa� integracyj-
nych – w sytuacji, gdy mamy stosunkowo niewielu migrantów mo�na pozwoli� sobie na 
testowanie ró�nych rozwi�za�. Pami�ta� trzeba jednak, �e liczba obcokrajowców w Polsce 
w najbli�szych kilkunastu latach b�dzie wzrastała41.  

Na potrzeb� prowadzenia działa� integracyjnych zwróciła tak�e uwag� Unia Euro-
pejska. Wynikiem takiego my�lenia jest opracowanie ró�norakich dokumentów w tym 
zakresie, ale tak�e stworzenie mechanizmów finansowych wspomagaj�cych integracj�
ró�nych grup migrantów. W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL wpierane s� pro-
jekty, które zakładaj� pomoc ró�nym kategoriom cudzoziemców – repatriantom, uchod�-
com, ofiarom handlu lud�mi, osobom ubiegaj�cym si� o nadanie statusu uchod�cy. Od 
2000 r. funkcjonuje równie� Europejski Fundusz Uchod�cy wspieraj�cy tak�e ró�nego 
typu działania, w tym integracyjne, odnosz�ce si� do osób, które uzyskały ju� ochron�
mi�dzynarodow� lub staraj� si� o jej przyznanie. Ponadto w 2003 r. został utworzony spe-
cjalny nowy fundusz INTI (Integration of Third Country Nationals), którego beneficjenta-
mi s� migranci ekonomiczni przebywaj�cy na terenie pa�stw UE42.  

Programy te funkcjonuj� tak�e w Polsce. Warto zwróci� jednak uwag�, �e cz���
projektów realizowanych w ramach tych �rodków skierowana jest na ułatwienie wej�cia na 
rynek pracy (bowiem takie jest główne zało�enie np. programu EQUAL) osobom, którym 
nasze prawo nie tylko nie przyznaje prawa do pracy (jak osobom ubiegaj�cym si� o nada-
nie statusu uchod�cy43), ale nawet nie legalizuje ich pobytu na dłu�szy czas (ofiary handlu 

                                                 
41 Por.: B. Smoter, P. Ka�mierkiewicz, J. Frelak, Jak stworzy� warunki do skutecznej integracji 

cudzoziemców w Polsce?, „Analizy i Opinie Instytutu Spraw Publicznych” marzec 2007, nr 72, s. 2-3.  
42 A. Kicinger, Unia Europejska wobec zagadnienia…, s. 6-19; Opis projektów w ramach tych fun-
duszy prowadzonych w Polsce – zob.: M. Go�dzik, Problematyka organizacji pozarz�dowych 

�wiadcz�cych usługi na rynku pracy, skierowanych do uchod�ców, imigrantów i mniejszo�ci naro-
dowych, w: Bezrobocie, co robi�, Warszawa 2006, s. 16-17.  
43 Mog� oni wprawdzie w wyj�tkowych sytuacjach stara� si� o uzyskanie zezwolenia na prac�, na 
co pozwala im art. 30a ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, wprowadzo-
ny w zwi�zku z implementacj� przepisów wspólnotowych. Z danych uzyskanych w URiC wynika 
jednak, �e od momentu jego wej�cia w �ycie, tj. 1 X 2005 r. do 21 VII 2007 r. zezwolenie takie 
otrzymało jedynie 10 osób. W planowanej wła�nie nowelizacji ustawy znacznie zliberalizowane 
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lud�mi). Szczegółowe priorytety dla tych programów ka�de z pa�stw okre�lało samodziel-
nie. Chocia� nale�y wi�c pozytywnie odnie�� si� do przeznaczenia �rodków na pomoc dla 
tych kategorii cudzoziemców, to i w tym zakresie wida� brak spójnej polityki władz odno-
�nie przyjmowania i integracji migrantów.  

3.3. Do�wiadczenia z prowadzonej w Polsce polityki integracyjnej  
Praktyczne refleksje odno�nie prowadzonej w Polsce integracji nie nastrajaj� optymistycz-
nie. Po pierwsze, brak jest wyra�nego okre�lenia, co to jest integracja, a zatem czego do-
kładnie oczekujemy od pracowników, którzy zajmuj� si� tym procesem. Pewne ogólne 
wytyczne (ale na wysokim stopniu ogólno�ci, bez sformułowania konkretnych zalece� w 
zakresie pracy integracyjnej) zawiera wspomniane ju� rozporz�dzenie Ministra Polityki 
Społecznej w sprawie udzielania pomocy uchod�com.  

Po drugie, brakuje przygotowanych pracowników do pracy z migrantami44. O ile 
jeszcze kadr� tak� dysponuj� powiatowe centra pomocy rodzinie i niektóre o�rodki pomo-
cy społecznej (szczególnie na Mazowszu, poniewa� tutejszy urz�d wojewódzki prowadzi 
od wielu lat ró�norakie projekty, skierowane m.in. na przygotowanie kadr), o tyle w in-
nych instytucjach problematyka pomocy cudzoziemcom praktycznie nie istnieje. Szcze-
gólnym takim miejscem s� urz�dy pracy, które w zało�eniu powinny by� niezwykle ak-
tywn� instytucj� w integracji migrantów. Tymczasem nie maj� one �adnej specjalnej ofer-
ty skierowanej do obcokrajowców i odpowiadaj�cej na ich potrzeby. Z danych zebranych 
przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej45 wynika, �e faktyczna pomoc urz�dów pracy 
ró�nym kategoriom migrantów jest praktycznie znikoma. W roku 2006 zarejestrowanych 
jako osoby bezrobotne było 360 uprawnionych do tego cudzoziemców, z tej liczby jedynie 
27 osób zostało skierowanych na szkolenia podnosz�ce kwalifikacje zawodowe opłacane 
ze �rodków urz�dów pracy lub prowadzone przez urz�d (7,5% wszystkich zarejestrowa-
nych), 6 osób uzyskało jednorazow� dotacj� na rozpocz�cie własnej działalno�ci gospo-
darczej, 10 osobom urz�dy pracy pomogły w znalezieniu pracy (niecałe 3%), a 3 kolejne 

                                                                                                                                        
maj� by� warunki, na jakich prawo do pracy b�dzie przysługiwało tym kategoriom cudzoziemców, 
co by� mo�e spowoduje, �e przepisy te zaczn� funkcjonowa�. 
44 Na potrzeb� odpowiedniego przygotowania kadr do pracy z uchod�cami zwraca uwag� H. Grzy-
mała-Moszczy�ska, Uchod�cy…, s. 65 i nast.  
45 Badania prowadzone w kwietniu i maju 2007 r. Wysłano do 11 powiatowych urz�dów pracy 
(PUP), w okr�gu których znajduje si� najwi�ksza liczba uchod�ców, faks z pytaniami odno�nie 
działa� realizowanych przez nie w 2006 r. wobec uprawnionych cudzoziemców. Na nasze pytanie 
odpowiedziało 7 urz�dów (Białystok, Łom�a, Łuków, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno, War-
szawa, Wołomin). 
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zostały skierowane w 2006 r. na odbycie sta�u dla osób bezrobotnych u pracodawców bez 
nawi�zywania z nimi stosunku pracy w trakcie jego trwania.  

Tak�e działania słu�b edukacyjnych pozostawiaj� wiele do �yczenia. Edukacja 
wszystkich dzieci w Polsce jest obowi�zkowa, niezale�nie od ich statusu prawnego (nawet 
je�li s� w Polsce nielegalnie). Tak stanowi ustawa o systemie o�wiaty. Jednak praktyka 
wygl�da inaczej. Z oficjalnych danych wynika, �e corocznie do polskich szkół chodzi oko-
ło 4 tys. cudzoziemców. Jednak niew�tpliwie nie s� to wszystkie dzieci, jakie przebywaj�
w Polsce. Dla przykładu mo�na poda�, �e du�a cz��� dzieci osób ubiegaj�cych si� o nada-
nie statusu uchod�cy nie wypełnia obowi�zku szkolnego (obecnie jest to ok. 20%, jak wy-
nika z danych URiC, ale jeszcze w roku szkolnym 2005/2006 była ich prawie połowa). 
Nikt nie monitoruje wykonywania tego obowi�zku przez migrantów (szczególnie migran-
tów ekonomicznych). Szkoła ponadto nie jest przygotowana na przyj�cie takich uczniów – 
brakuje specjalnych programów nauczania, pomocy dydaktycznych oraz metodycznych 
dla nauczycieli. Władze pozostawiły z tym problemem dyrektorów szkół, nie daj�c im 
�adnego wsparcia finansowego czy merytorycznego46. Podobnie zła sytuacja dotyczy nau-
czania j�zyka polskiego uchod�ców. Do dzi� nie ma �adnych wspólnych wytycznych w 
tym zakresie (ich wprowadzenia planowane jest dopiero w projekcie ustawy o udzielaniu 
ochrony). 

Prowadzone dla uchod�ców indywidualne programy integracji tak�e nie spełniaj�
swojej roli, jak� jest przygotowanie uchod�ców do samodzielnego �ycia w Polsce. Z bada�
prowadzonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wynika, �e jedynie około 12% z 
wszystkich prowadzonych w 2006 r. programów zako�czyło si� pozytywnie, tzn. uchod�-
ców po ich zako�czeniu mo�na było uzna� za samodzielnych i pracuj�cych. Programy, 
wbrew ich nazwie, nie s� tak�e opracowywane indywidualnie – praktycznie wszystkie s�
do siebie podobne i zawieraj� stereotypowe zadania, wyznaczane przez przepisy. Brakuje 
w wi�kszo�ci z nich tak�e specjalnych wymaga� wobec członków rodziny uchod�cy. 
Znaczna cz��� osób przerywa uczestnictwo w programach i wyje�d�a dalej na Zachód 
(ponad 40% wszystkich programów)47. Powodów takiego stanu rzeczy jest bardzo wiele, 

                                                 
46 W. Klaus, Prawo do edukacji, w: Prawne uwarunkowania integracji uchod�ców w Polsce. Ko-

mentarz dla praktyków, red. W. Klaus, Warszawa 2006, s. 53 i nast.; A. Jasiakiewicz, W. Klaus, 
Realizacja obowi�zku szkolnego przez małoletnich cudzoziemców, przebywaj�cych w o�rodkach dla 
uchod�ców. Raport z monitoringu, „Analizy Raporty Ekspertyzy SIP”, 2006, nr 2, s. 7-9 (publikacja 
dost�pna w lipcu 2007 r. na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej: 
www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-206-monitoring-edukacyjny.pdf); Dzieci cudzoziemskie w 

polskiej szkole, „Biuletyn Migracyjny”, luty 2007, nr 11, s. 1. 
47 Badania prowadzone w ramach wspólnego projektu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz 
Instytutu Spraw Publicznych pt. Ewaluacja programów integracyjnych dla uchod�ców w Polsce
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pocz�wszy od zbyt krótkiego czasu trwania IPI, poprzez brak wsparcia po ich zako�czeniu 
czy brak mieszka� dla uchod�ców albo brak wła�ciwej opieki medycznej odpowiadaj�cej 
na problemy zdrowotne migrantów (w tym opieki psychologicznej). Cz��� przyczyn le�y 
te� po stronie samych uchod�ców i zwi�zanych jest na przykład z ich odmienno�ci� kultu-
row�. Wszystkie one powoduj�, �e osoby te nie odnajduj� si� na polskim rynku pracy. O 
przyczynach tego zjawiska pisz� K. Gracz oraz A. Chrzanowska48. Pomimo funkcjonowa-
nia programów integracji, uchod�cy s� najbardziej zmarginalizowan� grup� migrantów w 
Polsce. Staj� si� oni długoterminowymi petentami ró�nego rodzaju słu�b pomocy społecz-
nej49.  

Analogiczne zarzuty o nieskuteczno�� działa� integracyjnych formułowane s�
równie� wobec programów adaptacyjnych dla repatriantów. W du�ej cz��ci s� one zbli�o-
ne do IPI, cho� oferuj� wi�cej mo�liwo�ci swoim beneficjentom. Tak�e tu głównym pro-
blemem nie s� uregulowania prawne, a brak systemu faktycznej pomocy migrantom, który 
wspierałby ich w pocz�tkowej fazie integracji50. 

Zagadnieniem, któremu w Polsce cały czas po�wi�ca si� niewiele uwagi, jest kwe-
stia dyskryminacji, w tym tak�e migrantów, oraz przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii 
w tym poprzez promowanie społecze�stwa wielokulturowego. Polska implementowała 
przepisy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu51. Jednak dotycz� one 
jedynie stosunku pracy zawieranego na podstawie umowy o prac�, a ponadto praktyka 
korzystania z nich (nie tylko w odniesieniu do migrantów) jest bardzo niewielka. Z bada� i 
rozmów z migrantami wynika, i� doznaj� oni ró�nego rodzaju dyskryminacji w zatrudnie-
niu i to nie tylko w Polsce, ale tak�e w wi�kszo�ci krajów wspólnoty52. Brakuje natomiast 

                                                                                                                                        
współfinansowanego ze �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Analizie poddane zostały 
wszystkie Indywidualne Programy Integracji, które zako�czyły si� w 2006 r., tj. w sumie 117 pro-
gramów. Zob.: A. Chrzanowska, W. Klaus, Integracja i pomoc społeczna wobec uchod�ców w Pol-

sce. Wyniki bada� aktowych, „Analizy Raporty Ekspertyzy SIP”, 2007, nr 8, s. 2 i nast. (dost�pny 
na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej). 
48 Por. w niniejszym tomie: K. Gracz, Społeczne uwarunkowania problemów z funkcjonowaniem 

przymusowych migrantów na polskim rynku pracy, s. 61 oraz A. Chrzanowska, Kulturowe uwarun-
kowania funkcjonowania migrantów przymusowych na polskim rynku pracy na przykładzie społecz-

no�ci czecze�skiej, s. 113 
49 A. Weinar, Tak daleko st�d…, s. 179.  
50 K. Szyma�ska, A. Zieli�ski, Otwiera� czy przymyka� drzwi? Uwagi o wyzwaniach stoj�cych 

przed Polsk� na obszarze kreowania polityki migracyjnej, w: W�drowcy i migranci – pomi�dzy 
marginalizacj� a integracj�, red. E. Nowicka, B. Cie�li�ska, Kraków 2005, s. 243-246. 
51 O zagadnieniu tym pisze w niniejszym tomie I. Kotiuk, Polskie przepisy antydyskryminacyjne w 

odniesieniu do zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, s. 149 
52 Por.: Integracja czy dyskryminacja?, „Biuletyn Migracyjny”, czerwiec-lipiec 2007, nr 13, s. 1; A. 
Weinar, Tak daleko st�d…, s. 180; M. Bieniecki, J. Frelak, Non-Poles on the Polish labour market. 
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w polskim systemie prawnym instrumentów, które mogłyby skutecznie walczy� z dyskry-
minacj� w innych sferach �ycia społecznego, z jakimi spotykaj� si� migranci w �yciu co-
dziennym.  

Potrzebne s� działania skierowane na edukacj� społecze�stwa w zakresie promo-
wania społecze�stwa otwartego. Niestety podejmuj� je w zasadzie jedynie organizacje 
pozarz�dowe ze �rodków unijnych. S� to działania akcyjne i wyrywkowe, które nie docie-
raj� do wszystkich adresatów. Organizacje społeczne s� obecnie tak�e niezwykle aktywne 
w zakresie pomocy migrantom w ich funkcjonowaniu w Polsce. W wielu działaniach w 
zasadzie wyr�czaj� słu�by publiczne.  

4. PODSUMOWANIE 
Problematyka migracji i tworzenia polityki w tym zakresie w zasadzie nie wyst�puje w 
dyskursie publicznym. Nie s� ni� specjalnie zainteresowane partie polityczne, media ani 
społecze�stwo. Dzi�ki temu mo�e by� ona dzi� tworzona racjonalnie i bez zb�dnych emo-
cji. Niestety wydaje si�, �e nie s� ni� zainteresowani tak�e rz�dz�cy, którzy podejmuj� w 
tym zakresie działania ad hoc, wymuszone przez sytuacj� lub grupy nacisku (jak w przy-
padku zezwole� na prace sezonowe dla naszych wschodnich s�siadów) albo s� zmuszeni 
do implementacji przepisów wspólnotowych53.  

Coraz aktywniejsz� rol� w kwestii migracji odgrywa tak�e Unia Europejska. Wy-
daje ona kolejne przepisy odno�nie warunków przepływu migrantów przez kraje Wspólno-
ty (polityka migracyjna wchodzi w skład tzw. III filaru), ale w jej obszarze zainteresowa-
nia coraz cz��ciej staje tak�e zagadnienie integracji ju� przybyłych migrantów. By� mo�e 
ta działalno�� wymusi na polskich władzach opracowanie polskiej polityki migracyjnej. 

Polska powoli przestaje by� krajem tranzytowym. Proces ten z biegiem lat b�dzie 
si� pogł�biał z powodu zmniejszaj�cych si� ró�nic w dochodach w porównaniu z krajami 
tzw. starej Unii. Tak�e wej�cie naszego kraju do strefy Schengen po 1 stycznia 2008 r. nie 
rozwi��e problemu migracji. Wiele osób oczekuje, �e wówczas du�a cz��� migrantów 
wyjedzie na Zachód. Proces ten mo�e by� jednak, moim zdaniem, krótkotrwały albo w 
ogóle nie nast�pi�. Przeciwdziała� tu b�d� przepisy samej Unii, wprowadzaj�ce mo�liwo��
zawrócenia osoby, przebywaj�cej nielegalnie na terenie innych pa�stw wspólnoty. Ponadto 
prawdopodobnie niewielu migrantów (szczególnie obarczonych wielodzietnymi rodzina-
mi) zdecyduje si� wyje�d�a� do miejsca, w którym ich stan prawny pozostanie nieuregu-

                                                                                                                                        
Problems and Challenges. An overview of the issue of racial/ethnic discrimination in the private 

sector in Poland, Gliwice 2005, s. 14-16. 
53 Wi�cej na temat udziału zagadnie� zwi�zanych z migracj� w polskiej polityce zob.: A. Weinar, 
Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990-2003, Warszawa 2006.  



  Migranci na polskim rynku pracy – rzeczywisto��, problemy, wyzwania 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej24

lowany – b�d� tam przebywali nielegalnie, bez prawa do pracy, pomocy społecznej, edu-
kacji czy słu�by zdrowia. Wydaje si�, �e zdecydowanie bardziej prawdopodobne b�d�
migracje wahadłowe – takie, jakie obserwujemy w�ród Polaków – rodzina pozostanie w 
Polsce, a jej „głowa” b�dzie wyje�d�ała, by pracowa� nielegalnie i dochody przesyła� do 
domu.  

Nasza obecno�� w Unii oraz stały wzrost gospodarczy powoduj�, �e coraz wi�cej 
migrantów b�dzie wybierało Polsk� jako kraj docelowy. W zwi�zku z tym zagadnienie ich 
integracji stawa� si� b�dzie coraz bardziej aktualne. Przygotowa� si� do tego nale�y ju�
dzi�. Nie mo�na oprze� systemu integracji na działaniach organizacji pozarz�dowych, jak 
ma to obecnie miejsce. Powinny one oczywi�cie by� stałym partnerem władz, ale musz�
wpisa� si� w cz��� wi�kszego systemu pomocy. Rekomendacje w zakresie integracji sfor-
mułowała Rz�dowa Rada Ludno�ciowa. Nale�ałoby teraz wprowadzi� je w �ycie. Zwraca 
ona uwag� na potrzeb� integrowania innych kategorii migrantów ni� dzisiaj, poszerzenie 
ich praw oraz pomoc w ró�nych sferach �ycia społecznego (mieszkaniowych, edukacyj-
nych, zdrowotnych etc.), w tym przygotowanie pracowników słu�b publicznych do pracy z 
migrantami. Efektem tych działa� powinna by� naturalizacja cudzoziemców. Jako wa�ny 
aspekt polityki migracyjnej Rada widzi równie� konieczno�� podejmowania działa� anty-
dyskryminacyjnych i promowanie wielokulturowo�ci54.  
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OTWARCIE POLSKIEGO RYNKU PRACY  
DLA MIGRANTÓW EKONOMICZNYCH –  

POTRZEBY I PROPONOWANE ROZWI
ZANIA 

1. ZAPOTRZEBOWANIE NA SIŁ� ROBOCZ
 NA POLSKIM RYNKU PRACY 
Ro�nie poparcie dla szerszego otwarcia polskiego rynku pracy dla cudzoziemców. Za bar-
dziej liberalnymi rozwi�zaniami opowiadaj� si� ju� nie tylko przedstawiciele �rodowisk 
biznesu, ale te� urz�dnicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). O ile eksper-
ci od lat postulowali bardziej aktywne działania w celu zrównowa�enia niedoborów siły 
roboczej w kraju, o tyle wydaje si�, �e decyduj�ce znaczenie dla zmiany oficjalnego sta-
nowiska miały dopiero spadek stopy bezrobocia, zwi�kszenie tempa emigracji zarobkowej 
oraz mocny głos lobby reprezentuj�cych sektory najbardziej dotkni�te brakiem odpowied-
nich pracowników. 

Coraz wi�kszy odsetek pracodawców w Polsce napotyka na trudno�ci w zatrud-
nieniu dodatkowej siły roboczej. W badaniach przeprowadzonych przez CBOS we wrze-
�niu 2006 r. prawie 1/3 pracowników przyznała, �e ich pracodawca chciał zatrudni� dodat-
kowego pracownika i nie mógł znale�� nikogo o odpowiednich kwalifikacjach. Z kolei 
badania wykonane przez SMG/KRC na zlecenie KPMG w tym okresie potwierdziły, �e 
ponad połowa badanych przedsi�biorstw (52%) miało problemy z pozyskaniem wła�ci-
wych pracowników1. Problemy s� szczególnie powa�ne w bran�y budowlanej: raport 
agencji badawczej PMR Publications donosi, �e na braki siły roboczej skar�� si� przedsta-
wiciele 66% przedsi�biorstw tego sektora2.  

Braki siły roboczej na polskim rynku pracy pogł�biły si� wraz z odpływem pra-
cowników do krajów Europy Zachodniej po akcesji do UE w 2004 r. W cytowanym bada-
niu KPMG zdecydowana wi�kszo�� ankietowanych z polskich firm (59%) przyznała, �e w 

                                                 
1 Migracje pracowników – szansa czy zagro�enie, KPMG, Warszawa 2007. 
2 Cyt. za: Nadal b�dzie trudno zatrudni� cudzoziemców, „Gazeta Prawna”, 14 VI 2007.  
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wyniku emigracji zarobkowej ich przedsi�biorstwa b�d� kontrahenci utracili cz��� perso-
nelu. Odej�cia dotkn�ły w najszerszym zakresie sektory produkcji dóbr przemysłowych 
(71%) i konsumpcyjnych (69%) oraz równie� w znacz�cym stopniu handel i usługi 
(53%)3. Mo�liwo�� podj�cia pracy zagranic� stanowi te� wa�ny czynnik zniech�caj�cy do 
zatrudnienia w Polsce – w co trzeciej ankietowanej firmie polskiej, kandydat nie przyj�ł 
oferty krajowej ze wzgl�du na konkurencyjn� propozycj� zagraniczn�4.  

Najwi�kszym zainteresowaniem ciesz� si� pracownicy wykwalifikowani. Poszu-
kiwane s� przede wszystkim osoby z wykształceniem wy�szym i �rednim kierunkowym – 
zapotrzebowanie na nie wyraziło odpowiednio 58 i 50 %ankietowanych przedsi�biorców. 
Ch�tnie zatrudniano by specjalistów usług finansowych i technicznych (m.in. w zakresie 
ubezpiecze�, marketingu, ale te� informatyki) – a� ¾ przedsi�biorstw wyra�a zapotrzebo-
wanie na t� grup� pracowników. Niewiele mniejsze potrzeby firmy deklaruj� w stosunku 
do kadry technicznej i pracowników produkcyjnych (71%)5.  

Pracodawcy coraz gło�niej alarmuj� o braku r�k do pracy i wskazuj� na imigracj�
jako mo�liwe rozwi�zanie. Według doniesie� prasowych, brakuje r�k do pracy w handlu, 
gastronomii, przemy�le metalowym, spo�ywczym, maszynowym, meblowym czy odzie-
�owym. Szczególne niedobory zauwa�alne s� w budownictwie i rolnictwie – sektorach 
gospodarki, które korzystaj� z koniunktury zwi�zanej z akcesj� do UE i inwestycjami w 
infrastruktur� oraz dotacjami bezpo�rednimi. Zdaniem Janusza Zaleskiego, wiceprezesa 
Polskiego Zwi�zku Pracodawców Budownictwa, do wykorzystania �rodków unijnych ko-
nieczne byłoby zatrudnienie około 400 tysi�cy pracowników w tej bran�y6, a perspektywa 
organizacji Euro 2012 mo�e oznacza� deficyt pół miliona pracowników7. Niedobór siły 
roboczej w rolnictwie obrazuje sytuacja hodowców truskawek i malin w sezonie 2007. 
Pomimo �wietnych plonów, wysokich cen skupu i dopłat w wysoko�ci ł�cznie 400 euro do 
hektara, ocenia si�, �e brak zainteresowania zbiorem w�ród pracowników spowoduje, �e 
połowa zbiorów nie zostanie zebrana8. 

Wzrost zapotrzebowania na sił� robocz� na polskim rynku pracy mo�na uzna� za 
trwały. Wskazuj� na to nie tylko utrzymuj�ca si� znaczna skala i dynamika emigracji, 
zwłaszcza osób w wieku produkcyjnym, ale te� niepokoj�ce tendencje demograficzne. 
GUS szacuje, �e w nast�pnej dekadzie ludno�� naszego kraju spadnie o 500 tys. mieszka�-
                                                 
3 Migracje pracowników....  
4Ibidem, s. 19. 
5 Ibidem, s. 15. 
6 Polskim firmom b�dzie łatwiej zatrudni� cudzoziemców, „Gazeta Prawna”, 6-9 IV 2007.  
7 Nadal b�dzie trudno zatrudni� w Polsce cudzoziemców… 
8 Nawet 50 proc. truskawek mo�e zosta� na polach, „Gazeta Prawna”, 15-17 VI 2007.  
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ców, osi�gaj�c poziom 37,6 mln. Zgodnie z tymi prognozami trend spadkowy przybierze 
na sile w kolejnych latach, powoduj�c obni�enie si� wielko�ci populacji do zaledwie 35,2 
mln mieszka�ców w roku 2030 – 2,9 mln mniej ni� w 2005 r., co oznaczałoby ubytek o 
ponad 100 tys. osób rocznie9. 

Dokumenty rz�dowe, takie jak Krajowa Strategia Zatrudnienia, dostrzegaj� szereg 
problemów z obecn� struktur� polskiego rynku pracy. W�ród słabych stron poda�y pracy 
w Polsce, MPiPS wymienia mi�dzy innymi nisk� mobilno�� zawodow� i przestrzenn�

ludno�ci, za� jako zagro�enie uznaje post�puj�cy proces starzenia si� demograficznego 

ludno�ci10. 
Istotne jest to, �e dokumenty rz�dowe (Strategia Zatrudnienia) upatrywały w pracy 

cudzoziemców długoterminowe rozwi�zanie problemów polskiego rynku zatrudnienia. Ju�
w 2005 r. resort pracy uznał, �e prognozy niekorzystnych zmian demograficznych (polega-
j�cych na starzeniu si� społecze�stwa i spadku liczby ludno�ci w wieku produkcyjnym oraz 

mo�liwo�ci pojawienia si� niedoboru siły roboczej w�ród pracowników wysokokwalifiko-

wanych) oraz do�wiadczenia innych krajów UE wskazuj� na konieczno�� przygotowania 

zało�e� polityki migracyjnej w odniesieniu do rynku pracy11.  
Pewnym novum w dokumencie było uznanie, �e migracje pozwalaj� na optymalne 

wykorzystanie zasobów pracy oraz równowa�enie czynników „wypychaj�cych” Polaków 
do pracy za granic� czynnikami „przyci�gaj�cymi” imigrantów do Polski. Dlatego te�, 
zdaniem autorów, Polsce potrzebna jest obok polityki emigracyjnej równie� polityka imi-
gracyjna, definiowana jako zbiór przepisów, zasad i praktyk reguluj�cych wykonywanie 

pracy przez cudzoziemców z pa�stw trzecich w Polsce12. Brak takiej polityki na lata po 
2010 r. dokument uznaje za jedno z zagro�e� obecnego systemu zarz�dzania rynkiem pra-
cy13. 

Zasady polityki imigracyjnej, wypracowanej przez Ministerstwo Pracy, które 
wst�pnie naszkicowano w Strategii, niestety stanowiły kontynuacj� restrykcyjnego kursu, 
uzasadnianego wysok� stop� bezrobocia. Cho� autorzy dokumentu dostrzegaj� nowe ten-

                                                 
9 Polska 2006: Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej: Warszawa 2006, s. 12.  
Dost�pny na stronie http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=1012.  
10 Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, zaakcep-
towana przez Rad� Ministrów 6 IX 2005, s. 43-44. 
11 Ibidem, s. 56. 
12 Ibidem, s. 76. 
13 Ibidem, s. 43-44. 
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dencje na rynku krajowym, to jednak polityk� imigracyjn� uznaj� za „komplementarn�”14 i 
w�ród zało�e� na pierwszym miejscu stawiaj� zasad�, �e zatrudnienie cudzoziemców ma 

charakter uzupełniaj�cy. Obecno�� imigrantów na rynku pracy, zdaniem ministerstwa, 
winna by� ograniczona do przypadków, w których „test rynku pracy” wyka�e, �e pomimo 
prób rekrutacji prowadzonych przez pracodawc� na dane miejsce pracy nie ma ch�tnych 
Polaków15.  

Główny zarzut, jaki mo�na jednak postawi� koncepcji przedstawionej w Strategii 
to niedostosowanie do szybko zmieniaj�cej si� sytuacji na rynku pracy. W Strategii Za-
trudnienia otwarcie rynku pracy odkładano pocz�tkowo na okres po 2010 r., kiedy to spo-
dziewano si� pocz�tku odpływu roczników „wy�u demograficznego” wraz z pełnym 
otwarciem rynków pracy krajów UE dla Polaków. Autorzy Strategii sugeruj�, �e tempo, w 
którym Polska miałaby otworzy� si� na imigracj� zarobkow�, byłoby zwi�zane z dynami-
k� procesu otwierania si� rynków pracy krajów UE na polskich pracowników. Wskutek 
wy�szej ni� przewidywana stopy emigracji, zwłaszcza w�ród osób w wieku produkcyjnym 
w tym dopiero rozpoczynaj�cych karier� zawodow�, znacz�co spadła poda� siły roboczej 
na rynek polski, a stopa bezrobocia zacz�ła spada� o wiele szybciej ni� mo�na było si�
tego spodziewa�. Jako �e polityka imigracyjna miała zdaniem autorów Strategii i�� w pa-
rze z polityk� wobec pracy Polaków zagranic�16, mo�na przyj��, �e przyspieszenie proce-
sów emigracyjnych powinno skutkowa� otwarciem krajowego rynku pracy na cudzoziem-
ców.  

Strategia jednak�e stanowiła wa�ny precedens, otwieraj�c perspektyw� wypraco-
wania polityki imigracyjnej. Nale�y zgodzi� si� z autorami dokumentu, �e opracowywanie 

i wdra�anie (...) odpowiednich zasad i warunków dopuszczania cudzoziemców do polskie-

go rynku pracy17 winno wynika� z bie��cej analizy bilansu migracyjnego, w tym okre�le-
nia zapotrzebowania na prac� cudzoziemców w poszczególnych sektorach. Do działa� w 
ramach polityki migracyjnej autorzy zaliczyli mi�dzy innymi wypracowanie kryteriów 
selekcji migrantów pod k�tem przydatno�ci dla rynku pracy, działania na rzecz integracji 

migrantów ze społecze�stwem oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zatrudnieniu18.  
Zdolno�� pa�stwa polskiego do wypracowania i wdra�ania kompleksowej polityki 

imigracyjnej ogranicza jednak szereg czynników. Po pierwsze, w okresie przedakcesyjnym 
priorytet dostosowania prawa i instytucji do wymogów unijnych nie pozostawiał decyden-

                                                 
14 Ibidem, s. 76. 
15 Ibidem, s. 77. 
16 Ibidem, s. 77. 
17 Ibidem, s. 77. 
18 Ibidem, s. 78 
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tom i ekspertom miejsca na refleksj� nad potrzebami krajowego rynku. Debat� nad kolej-
nymi nowelizacjami ustaw o cudzoziemcach zdominowała optyka bezpiecze�stwa granic i 
zwalczania nielegalnej migracji19. Po drugie, pomimo utworzenia Urz�du ds. Repatriacji i 
Cudzoziemców, nie udało si� dot�d okre�li�, która z wielu instytucji zaanga�owanych w 
polityk� wobec cudzoziemców (m.in. MSWiA, MSZ, MPiPS, Stra� Graniczna) winna j�
koordynowa� i inicjowa�. O ile wyra�nie rysuje si� podział kompetencji w kwestii polityki 
wizowej (MSZ), legalizacji i kontroli pobytu (MSWiA, Stra� Graniczna) oraz integracji 
cudzoziemców (MPiPS), to ró�nice w ogólnej wizji imigracji do Polski utrudniaj� wypra-
cowanie spójnego stanowiska pa�stwa. Konflikt mi�dzy bardziej otwartym stanowiskiem 
resortu pracy, uwzgl�dniaj�cym postulaty �rodowisk pracodawców, a ostro�n� postaw�
MSWiA oraz Stra�y Granicznej zarysował si� wyra�nie w trakcie konsultacji mi�dzyresor-
towych propozycji otwarcia rynku pracy w czerwcu 2007 r. (zob. poni�ej).   

2. CUDZOZIEMCY NA POLSKIM RYNKU PRACY 
Skala legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce pozostaje nieznaczna. W 2003 r. 
obcokrajowcom wydano poni�ej 20 tysi�cy zezwole� na prac�20, z czego około 40% 
otrzymali obywatele krajów UE, a kolejne 23% Ukrai�cy, Białorusini i Rosjanie. Ponad 
połow� zezwole� wydano w województwie mazowieckim, z których ogromna wi�kszo��
dotyczyła zatrudnienia w Warszawie21. Podział wydawanych zezwole� według narodowo-
�ci pozwala zaobserwowa� pojawiaj�c� si� sektorow� „specjalizacj�” obywateli ró�nych 
krajów, zwi�zan� mi�dzy innymi ze struktur� inwestycji zagranicznych w Polsce oraz 
kwalifikacjami specyficznymi dla pewnych grup narodowych (np. mo�liwo�ciami podj�cia 
pracy w polskich szkołach przez Ukrai�ców czy Rosjan biegle władaj�cych j�zykiem pol-
skim). Nie wydaje si� jednak�e, by wykształciła si� polityka w zakresie wydawania ze-
zwole�, bior�c pod uwag� ich indywidualny charakter22. 

O wiele wi�ksza liczba obcokrajowców jest w Polsce zatrudniona nielegalnie. Ist-
niej� jedynie szacunki skali tego zjawiska, a wi�kszo�� badaczy ocenia wielko�� nielegal-

                                                 
19 Proces tworzenia si� dyskursu bezpiecze�stwa w debacie parlamentarnej i eksperckiej zob. w: A. 
Weinar, Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990-2003, Scholar, Warszawa 2006. 
20 Dane za 2004 r. s� mniej reprezentatywne ze wzgl�du na zwolnienie cz��ci obywateli UE z wy-
mogu posiadania zezwolenia na prac�. 
21 M. Duszczyk, J. Korczy�ska, Zapotrzebowanie na prac� cudzoziemców w Polsce, Warszawa 
2005, s. 17; N. Parkhomenko, Ukrainian Labour Migration in the Enlarged Europe, Centre of Pea-
ce, Conversion and Foreign Policy of Ukraine, Kijów 2005, s. 48 
22 Duszczyk, Korczy�ska, op.cit., s. 18. 
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nego zatrudnienia w przedziale od 50 do 300 tys. osób23. Duszczyk i Korczy�ska wyró�-
niaj� trzy kategorie nielegalnych pracowników w zale�no�ci od formy zatrudnienia24: (1) 
pracownicy sezonowi, rekrutuj�cy si� głównie z Ukrainy, a w mniejszym stopniu z Biało-
rusi i Rosji, zatrudnieni w rolnictwie i budownictwie; (2) migranci wahadłowi z zachodniej 
Ukrainy i Białorusi, zajmuj�cy si� w wielkich miastach opiek� nad osobami starszymi, 
dzie�mi oraz pracami domowymi, którzy zdobywaj� zamówienia „poczt� pantoflow�”25; 
oraz (3) w przedsi�biorstwach legalnie działaj�cych w Polsce pracownicy zatrudnieni bez 
umowy b�d� których zatrudnienie wykracza poza warunki ustalone w pisemnej umowie. 
Ta ostatnia kategoria obejmuje ró�ne grupy zawodowe i etniczne, pocz�wszy od kadry 
zarz�dzaj�cej w korporacjach z kapitałem zachodnim (tzw. ekspatów), a sko�czywszy na 
pracownikach rodzinnych restauracji, oferuj�cych dania kuchni chi�skiej, ormia�skiej, 
tureckiej czy wietnamskiej. 

Obserwacja tendencji na rynkach pracy w kraju i na kontynencie europejskim po-
zwala z du�� doz� pewno�ci przypu�ci�, �e Polska w najbli�szym okresie nie stanie si�
krajem znacz�cej imigracji. Autorzy Krajowej Strategii Zatrudnienia przytaczaj� oficjalne 
dane, wskazuj�ce na „zdecydowanie ujemny” bilans legalnych migracji zarobkowych, 
obliczaj�c, �e na około 640 tys. Polaków legalnie zatrudnionych zagranic� (dane na 2005) 
przypada zaledwie 12 tys. (ponad pi��dziesi�ciokrotnie mniej) cudzoziemców zatrudnio-
nych w Polsce. Nawet przyjmuj�c oceny, �e liczba migrantów nieregularnie przebywaj�-
cych stale w Polsce si�ga 300 tys. osób i ro�nie, oznaczałoby to, �e liczba ta jest kilkukrot-
nie ni�sza od wielko�ci emigracji zarobkowej Polaków. Warto te� zauwa�y�, �e odsetek 
cudzoziemców osiadłych w kraju nie przekracza 1% populacji. Udział obcokrajowców 
pozostaje nie tylko znacz�co ni�szy od wska�ników w nowych krajach imigracji z Europy 
południowej (np. Hiszpanii czy Portugalii), ale te� od wielko�ci grup cudzoziemców w 
innych krajach �rodkowoeuropejskich (w Czechach czy na W�grzech).  

Pomimo gwałtownego przyspieszenia tempa emigracji Polaków pocz�wszy od ak-
cesji, braków na krajowym rynku pracy nie wypełni� przybysze z Ukrainy – dowodzi tego 
pora�ka programu sezonowego zatrudnienia w rolnictwie (zaledwie 258 zgłosze� w 2006 
roku), jak te� trudno�ci w sprowadzeniu pracowników budowlanych. Zwi�kszeniu skali 
imigracji nie sprzyja ani konkurencja innych krajów europejskich zdolnych przyci�gn��

                                                 
23 Por.: S. Golinowska, Popyt na prac� cudzoziemców, Warszawa 2004. 
24 Duszczyk, Korczy�ska, op.cit., s. 21-22. 
25 Szerszy opis strategii integracyjnych imigrantów ukrai�skich w Polsce zob. w: M. Bieniecki, H. 
Bojar, J. Frelak, i in., Regulacja migracji zarobkowej – wyzwania dla Ukrainy w kontek�cie polskich 

do�wiadcze�, Warszawa 2005; Parkhomenko, op.cit.  
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wielokrotnie wi�cej imigrantów ni� Polska ze wzgl�du na wy�sze warunki płacowe i gwa-
rancje socjalne, ani koniunktura gospodarcza w Rosji czy na Ukrainie. 

Zmiana stanowiska resortu pracy znajduje odzwierciedlenie w bardziej przychyl-
nym stosunku opinii publicznej do pracy obcokrajowców. Zdecydowana wi�kszo�� Pola-
ków zgadza si�, �e pracodawca powinien mie� mo�liwo�� zatrudnienia cudzoziemca. Po-
twierdzaj� to równie� badania Instytutu Spraw Publicznych wskazuj�ce, i� Polacy nie 
obawiaj� si� konkurencji nawet w sektorach, w których najcz��ciej pracuj� cudzoziemcy. 
Z przeprowadzonych analiz wypowiedzi zarówno polskich pracodawców, jak te� ukrai�-
skich pracowników wynika, �e wysokie bezrobocie to w du�ej mierze fikcja – cz��� ludzi 
nie tyle nie mo�e znale�� pracy, co po prostu jej nie szuka. Ponadto, szara strefa skutecznie 
konkuruje z zatrudnieniem oficjalnym, a istniej�ce prawo ogranicza mo�liwo�� legalnego 
zatrudnienia obcokrajowców. Do powy�szych wniosków przychyla si� równie� resort pra-
cy. W uzasadnieniu projektu rozporz�dzenia zezwalaj�cego na sezonowe zatrudnienie grup 
pracowników z krajów s�siednich oraz pozaeuropejskich pojawia si� wniosek o niech�ci 
do podejmowania niskopłatnych prac o niewielkim presti�u zawodowym.  

Na rzecz szerszego otwarcia rynku pracy dla cudzoziemców przemawia te� bar-
dziej pozytywny obraz tej grupy pracowników w Polsce. Ro�nie przyzwolenie dla obecno-
�ci cudzoziemców. Jak okre�liła to jedna z pracuj�cych pod Warszaw� Ukrainek: Nawet 

łatwiej jest znale�� tak� prac� ni� par� lat temu. Na pocz�tku jak przyje�d�ali�my, to [Po-

lacy] si� nas bali, a teraz jest wi�ksze zaufanie. Ma to mi�dzy innymi zwi�zek z gotowo-
�ci� do podj�cia prac, na które nie mo�na znale�� kandydatów w�ród Polaków oraz z fak-
tem, �e cudzoziemcy s� bardziej mobilnymi i bardziej elastycznymi pracownikami ni�
Polacy. Potrafi� jednego dnia pracowa� na budowie pod Warszaw�, a nast�pnego – zbiera�
jabłka w sadzie pod Wark�. Ukrainiec jak przyje�d�a, chce sobie zarobi�, to dla niego nie 

ma ró�nicy, co to jest za robota, on b�dzie wszystko robił. A Polacy nie chc� tak a� za bar-

dzo pracowa�, mo�e tam jak�� łatw� robot� – uwa�a Polka, wła�cicielka firmy sprz�taj�-
cej. 

3. ZAŁO�ENIA POLITYKI WOBEC PRACY CUDZOZIEMCÓW W POLSCE26

Od 2. poł. 2006 r. podejmowane s� ograniczone działania, których celem jest ułatwienie 
dost�pu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Kilka grup obcokrajowców zwolniono z 
obowi�zku ubiegania si� o indywidualne zezwolenia na prac� – takich jak sezonowi pra-
cownicy rolni z Białorusi, Ukrainy i Rosji czy te� obywatele krajów unijnych, które 
utrzymuj� restrykcje w dost�pie Polaków na swoje rynki pracy. Kroki te nie oznaczaj�
                                                 
26 Krajowa Strategia ..., s. 41-42. 
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jednak�e fundamentalnej zmiany polityki zatrudnienia obcokrajowców, której podstawow�
przesłank� jest promowanie aktywno�ci zawodowej obywateli polskich, co jest uzasadnia-
ne wysok� stop� bezrobocia. W pa�dzierniku 2006 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej opublikowało informacj� na ten temat na swych stronach internetowych. Resort 
potwierdził stosowanie odr�bnych zasad zatrudnienia cudzoziemców ze wzgl�du na 
ochron� krajowego rynku pracy. Reglamentacja zezwole� na prac� słu�y ograniczeniu 
negatywnych skutków napływu pracowników cudzoziemskich dla Polaków – polityka ta 
zakłada, �e praca cudzoziemców w Polsce ma charakter uzupełniaj�cy, a niewypieraj�cy z 

tego rynku pracownika polskiego27. 
Zało�enia polityki ograniczania zatrudniania cudzoziemców s� realizowane w 

praktyce poprzez stosowanie systemu wydawania zezwole�. System ten pozostaje bardzo 
restrykcyjny i okazuje si� by� znacz�c� przeszkod� w wypełnieniu luk na rynku pracy. 
Zastanawia dysproporcja pomi�dzy liczb� wniosków i wydanych zezwole�: w 2004 r. 
wpłyn�ło 18 325 wniosków o wydanie zezwolenia na prac�, za� wydano tylko 12 381 ze-
zwole� (67,6%).  

Do roku 2006 grupy obcokrajowców zwolnionych z obowi�zku posiadania zezwo-
lenia na prac� były bardzo w�sko zdefiniowane. Podstaw� zwolnienia stanowiły zobowi�-
zania pa�stwa polskiego w zakresie ochrony humanitarnej b�d� umowy z innymi krajami. 
Zezwolenia nie wymagano od uznanych uchod�ców, cudzoziemców z pobytem tolerowa-
nym b�d� podlegaj�cym ochronie czasowej lub członków ich rodzin. Wymóg ubiegania 
si� o zezwolenia w latach 2004-2006 utrzymano z kolei wobec obywateli tych krajów 
członkowskich UE, które zastosowały ograniczenia w dost�pie do własnych rynków pracy 
(tzw. okresy przej�ciowe)28. Wymóg posiadania zezwole� przez obywateli wszystkich 
krajów Unii Europejskiej został ostatecznie zniesiony 17 stycznia 2007 r. Z dniem 1 stycz-
nia 2007 r. z kolei Polska otworzyła swój rynek dla pracowników z Bułgarii i Rumunii, 
krajów które wła�nie przyst�piły do Unii Europejskiej.  

Inne kategorie osób zwolnionych z posiadania zezwolenia na prac� zostały zdefi-
niowane ze wzgl�du na wewn�trzne priorytety pa�stwa polskiego. Nale�� do nich cudzo-
ziemcy przebywaj�cy w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie si� oraz mał�onko-
wie obywateli polskich. Te dwie kategorie mo�na traktowa� jako imigrantów – obcokra-

                                                 
27 Wyja�nienie dotycz�ce zasad zatrudniania cudzoziemców, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej, 5.10.2006, zamieszczone w serwisie www.mpips.gov.pl 
28 Powołuj�c si� na zał�cznik XII, pkt 2 ust 10 do Traktatu Akcesyjnego, rozporz�dzeniem MGiP z 
dnia 26 V 2004 r. w sprawie zakresu ogranicze� w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców 
na terytorium RP, Polska wprowadziła ograniczenia w dost�pie do pracy obywateli tych pa�stw 
EOG, które zastosowały tzw. okresy przej�ciowe 
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jowców, którzy z Polsk� zwi�zani s� zawodowo b�d� osobi�cie i wyra�aj� intencj� pozo-
stania w tym kraju. Odr�bne przepisy okre�liły te� kategorie zawodów i prac, które cudzo-
ziemcy mog� swobodnie wykonywa�. Pocz�tkowo obj�ły one mi�dzy innymi cudzoziem-
ców, wobec których umowy mi�dzynarodowe dopuszczaj� prac� bez konieczno�ci ubiega-
nia si� o zezwolenie, pracowników oddelegowanych do krótkich prac szkoleniowych, 
monta�owych lub dostaw, nauczycieli j�zyków obcych, szkoleniowców, duchownych, 
artystów oraz studentów na czas sta�u b�d� pracy w okresie wakacji29. Liczba osób korzy-
staj�cych z tej mo�liwo�ci pozostaje niewielka: w 2004 r. pracownikom oddelegowanym 
do prac w Polsce przez pracodawców zagranicznych wydano zaledwie 798 decyzji pozy-
tywnych – najwi�ksz� kategori� stanowili Białorusini zatrudnieni na budowach na terenie 
aglomeracji warszawskiej30. 

4. NOWE ROZWI
ZANIA RESORTU PRACY 
Obowi�zek uzyskiwania indywidualnych zezwole� na prac� został uchylony wobec okre-
�lonej grupy pracowników sezonowych w rolnictwie rozporz�dzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczno�ci 
uzyskania zezwolenia na prac� z 30 sierpnia 2006 r.31. Regulacja ta obj�ła mi�dzy innymi 
obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi i Niemiec zatrudnionych legalnie przez polskiego pra-
codawc� do prac rolniczych (w szczególno�ci upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa 
oraz hodowli zwierz�t). 

Trudno o jednoznaczn� ocen� skutków tego rozporz�dzenia. Stanowiło ono nie-
w�tpliwie wyłom w dotychczasowej bardzo restrykcyjnej polityce pa�stwa w dziedzinie 
zatrudnienia cudzoziemców. Pozytywnie nale�y te� odnie�� si� do wyboru sektora oraz 
grup docelowych – rolnictwo stanowi naturalny sektor prac sezonowych, a wybór mi�dzy 
innymi wschodnich s�siadów wydaje si� uzasadniony, bior�c pod uwag� ich konkurencyj-
no�� cenow� oraz wzgl�dn� blisko�� geograficzn� i kulturow�. Nale�y jednak�e przyzna�, 
�e w pierwszym roku obowi�zywania rozporz�dzenia, program prac sezonowych w rolnic-
twie spotkał si� z minimalnym zainteresowaniem. W pierwszych sze�ciu miesi�cach pro-
gramu prac� w jego ramach podj�ło zaledwie około 250 osób, za� do połowy maja 2007 r. 

                                                 
29 Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 XII 2001 r. w sprawie wykonywa-
nia pracy przez cudzoziemców bez konieczno�ci uzyskania zezwolenia na prac� (Dz. U. Nr 153, 
poz. 1765). Kolejne nowelizacje wprowadziły zmiany do listy zawodów zwolnionych z wymogu 
posiadania zezwolenia. 
30 Krajowa Strategia..., s. 42. 
31 Dz. U. Nr 156, poz. 1116.  
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liczba ta wzrosła do 1560 osób (z czego 1535 to Ukrai�cy)32. Bł�dem na pewno było zbyt 
pó�ne wprowadzenie nowych rozwi�za� – 1 wrze�nia, tj. po zako�czeniu �niw oraz wi�k-
szo�ci prac polowych w sezonie, a tak�e praktyczny brak działa� informacyjnych, poprze-
dzaj�cych wprowadzenie programu. Realne zainteresowanie prac� na warunkach przewi-
dywanych przez to rozporz�dzenie b�dzie mo�na oceni� dopiero jesieni� 2007 r., gdy 
przepisy b�d� obowi�zywa� w czasie sezonu zbioru owoców i warzyw.  

Rozporz�dzenie spotkało si� z krytyk� �rodowisk pracodawców, nie eliminuj�c 
kluczowych przeszkód na drodze do elastycznego zatrudnienia cudzoziemców. Rozporz�-
dzenie z wrze�nia 2006 r. nadal zakładało, �e plantatorzy winni podpisywa� indywidualne 
umowy z ka�dym pracownikiem. Pomimo zapowiedzi, przez 9 miesi�cy od wydania roz-
porz�dzenia nie udało si� doprowadzi� do zapowiadanej obni�ki opłaty za wydanie zezwo-
lenia, wynosz�cej 936 zł od osoby. Nadal nale�y liczy� si� ze skomplikowan� i długotrwa-
ł� procedur� biurokratyczn�. Nie uchylono te� „testu rynku pracy”, który zakłada, �e przed 
wydaniem decyzji pozytywnej, wojewoda winien sprawdzi� czy na dane miejsce pracy nie 
mo�na znale�� polskich pracowników33. Ograniczenia te spowodowały, �e pomimo no-
wych przepisów, nie udaje si� przyci�gn�� wystarczaj�cej liczby osób do pracy przy zbio-
rze owoców i warzyw. Wiosn� 2007 r. okazało si�, �e sytuacja w sektorze sadowniczym 
jest ju� powa�na. Zdaniem Tomasza Solisa, wiceprezesa Zwi�zku Sadowników RP, do 
zbioru truskawek zabrakło przynajmniej kilkana�cie tysi�cy pracowników34.

Eksperci Instytutu Spraw Publicznych wskazywali ju� jesieni� 2006 r., �e propo-
nowana forma zatrudnienia nie rozwi��e problemu braku r�k do pracy w rolnictwie. Pozy-
tywne skutki rozporz�dzenia w rolnictwie ograniczały obowi�zuj�ce ogólne procedury 
zatrudnienia. Zdaniem ekspertów na wprowadzonych zmianach skorzystaj� ewentualnie 
jedynie du�e gospodarstwa rolne (np. sady, plantacje owoców), którym b�dzie si� opłacało 
zatrudni� obcokrajowców na dłu�szy czas (przy pracach sezonowych to raczej kilka tygo-
dni ni� kilka miesi�cy). Rolnicy indywidualni, którzy zatrudniaj� pracowników na kilka 
dni w roku, najprawdopodobniej nie zdecyduj� si� na legalne zatrudnienie, poniewa�
zwi�zane z nim formalno�ci pochłon�łyby zbyt du�o czasu, a ryzyko, �e zostan� przyłapa-
ni i ukarani za nielegalne zatrudnianie jest znikome.  

Zdaniem ekspertów rozporz�dzenie stanowiło krok w dobrym kierunku, wskazuj�-
cy na zmian� my�lenia ustawodawcy, lecz krok za mały i niewystarczaj�cy, by rozwi�za�
problem nielegalnej pracy obcokrajowców w ogóle. Powa�nym mankamentem było ogra-

                                                 
32 Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej cytowane w: Nadal b�dzie trudno zatrudni� w 

Polsce cudzoziemców… 
33  Ibidem. 
34 Nawet 50 proc. truskawek…
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niczenie działa� do sektora rolniczego z pomini�ciem zapotrzebowania rynku na prac�
obcokrajowców w innych sektorach, mi�dzy innymi w budownictwie i pomocy domowej.  

Kolejne inicjatywy resortu wydaj� si� uwzgl�dnia� te postulaty i id� w dwóch kie-
runkach: powi�kszeniu listy gał�zi gospodarki, w których rozszerzona zostanie swoboda 
podejmowania pracy przez cudzoziemców oraz rozci�gni�ciu tych ułatwie� na inne grupy 
obcokrajowców. W tym pierwszym kierunku idzie projekt kolejnego rozporz�dzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej zmieniaj�cego rozporz�dzenie w sprawie wykonywania 
pracy przez cudzoziemców bez konieczno�ci uzyskania zezwolenia na prac�35.  

Rozszerzenie listy sektorów, w których obcokrajowcy mogliby podejmowa� legal-
nie prace sezonowe, zostało uzasadnione przez resort brakiem zainteresowania pracowni-

ków miejscowych podejmowaniem pracy krótkoterminowej, cz�sto sezonowej, z uwagi na 

trudne i uci��liwe warunki pracy oraz niskie wynagrodzenia. W uzasadnieniu projektu, 
rz�d przyznaje, �e otwarcie wi�kszej liczby sektorów dla pracowników z zagranicy było 
skutkiem licznych wniosków i sugestii napływaj�cych do MPiPS z organów administracji 

rz�dowej i samorz�dowej, bran�owych organizacji samorz�dowych, a tak�e od parlamen-

tarzystów36. 
O bardziej elastycznym podej�ciu do kwestii zarz�dzania rynkami pracy �wiadczy 

te� inna propozycja zawarta w projekcie. Urz�dnicy resortu przyznali, �e rozporz�dzenie z 
30 sierpnia 2006 r. spotkało si� z „niewielkim zainteresowaniem” pierwotnej grupy doce-
lowej – pracowników sezonowych z krajów s�siaduj�cych z Polsk�. W odpowiedzi na 
postulaty sadowników oraz samorz�dów bran�y budowlanej Ministerstwo zaproponowało 
dopuszczenie grup pracowników z krajów pozaeuropejskich w ramach umów mi�dzyrz�-
dowych. Rozwi�zanie to zostało jednak odrzucone na etapie konsultacji mi�dzyresorto-
wych ze wzgl�du na zagro�enie mo�liwo�ci� wykorzystania tych rozwi�za� do nielegalnej 
migracji, co uznano za kluczowe „w kontek�cie naszego wej�cia do tzw. strefy Schen-
gen”37. 

                                                 
35 Projekt z 30 III 2007 r., dost�pny na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
www.mpips.gov.pl. 
36 Uzasadnienie projektu rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniaj�cego rozpo-
rz�dzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczno�ci uzyskania zezwo-
lenia na prac�. Projekt z 30 III 2007 r.. 
37 Wypowied� J. Dwora�czyka z departamentu migracji MPiPS. Nadal b�dzie trudno zatrudni� w 

Polsce cudzoziemców… 
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5. WNIOSKI 
Od lat �rodowiska pracodawców i ekspertów postulowały konieczno�� radykalnych zmian 
w prawodawstwie i praktyce w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Wskazywano, �e 
dotychczasowe regulacje były podyktowane w�sko rozumian� ochron� polskiego rynku 
pracy przed napływem obcokrajowców, a jako�ciowa poprawa sytuacji na rynku pracy 
wymaga radykalnej zmiany podej�cia do problemu. Otwarcie na pracowników zagranicz-
nych stanowiłoby element szerszego programu, pozwalaj�cego zmniejszy� obci��enia 
fiskalne oraz tzw. pozapłacowe koszty pracy. Wprowadzenie wspomnianych ułatwie�
pozwoliłoby bardziej efektywnie zarz�dza� migracjami oraz dałoby pracodawcom szans�
na szybkie reagowanie w stosunku do zmieniaj�cej si� sytuacji na rynku pracy. 

Zdaniem ekspertów, głównym celem zarz�dzania migracjami ekonomicznymi po-
winno by� efektywne pozyskiwanie pracowników, których kwalifikacje odpowiadaj� za-
potrzebowaniom polskiego rynku pracy. W tym celu stopniowej liberalizacji rynku pracy 
powinny towarzyszy� działania pa�stwa maj�ce na celu zach�cenie do legalnego zatrud-
nienia i czyni�ce zatrudnienie w szarej strefie mniej atrakcyjne zarówno dla pracodawców, 
jak i pracobiorców.  

Argumentem za legalizacj� pracy obcokrajowców w szerszym zakresie jest fakt 
istnienia znacznych zasobów pracy cudzoziemców (głównie pochodz�cych z Białorusi i 
Ukrainy), którzy wypełniaj� luki w wielu sektorach gospodarki niezarejestrowanej. O skali 
tego zatrudnienia �wiadczy przykład najliczniejszej grupy w�ród imigrantów ekonomicz-
nych – Ukrai�ców. Na około 2,5 tys. indywidualnych zezwole� na prac� wydawanych 
Ukrai�com, przypada kolejne kilkadziesi�t do kilkuset tysi�cy obywateli tego kraju pracu-
j�cych nielegalnie.  

Eksperci Instytutu Spraw Publicznych niejednokrotnie podkre�lali szereg korzy�ci 
z szerszej legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce: (1) wyj�cie przynajmniej cz��ci z 
nich z szarej strefy, co zwi�kszyłoby przychody bud�etowe, (2) zagwarantowanie pracow-
nikom cudzoziemskim ich podstawowych praw i ograniczenie narusze� i patologii oraz (3) 
zwi�kszenie zdolno�ci instytucji pa�stwa do monitorowania i kontroli przepływów migra-
cyjnych.  

Legalizacja winna w pierwszej kolejno�ci obj�� gał�zie gospodarki, w których cu-
dzoziemcy skutecznie wypełniaj� widoczne luki, niezapełniane przez Polaków – zarówno 
nie wymagaj�ce kwalifikacji (budownictwo, rolnictwo, opieka nad dzie�mi i sprz�tanie), 
jak i zawody wyspecjalizowane (kierowcy, nauczyciele, informatycy). Badania opinii pu-
blicznej, prowadzone przez CBOS w 2001 r. wskazuj� na znaczenie pracowników cudzo-
ziemskich w usługach – okazało si�, �e co dziesi�te gospodarstwo domowe korzystaj�ce z 
pomocy domowej zatrudniało cudzoziemców. Widoczna przy tym jest te� specjalizacja 
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pewnych grup narodowych w poszczególnych sektorach – opiek� nad dzie�mi i osobami 
starszymi zajmuj� si� głównie kobiety z Ukrainy. Mo�na liczy� na to, �e same opiekunki 
byłyby zainteresowane legalizacj� swego zatrudnienia, co pozwoliłoby im na stabilizacj�
swej sytuacji na rynku i selekcj� najlepszych pracowników. Stworzenie warunków do le-
galnej pracy byłoby jednak�e nie tylko zach�t� dla imigrantów do wyj�cia z szarej strefy, 
ale te� dla Polaków do regulacji stosunku pracy.  

Legalizacj� utrudnia koszt i zło�ono�� prowadzenia legalnej działalno�ci gospo-
darczej. Urz�dnicy resortu pracy wła�ciwie oceniaj� problem, twierdz�c, �e ograniczenie 
skali tzw. szarej strefy wymaga podj�cia działa� zmierzaj�cych do zwi�kszenia swobody 

gospodarczej, uelastyczniania przepisów prawa pracy, a tak�e zmniejszania płaconych 

przez pracodawc� kosztów wynagradzania. Warto zauwa�y�, �e przy zachowaniu obec-
nych tendencji liczba cudzoziemców pracuj�cych nielegalnie b�dzie spada�, podczas gdy 
skala nierejestrowanego zatrudnienia obywateli polskich rosn��. Według szacunków GUS 
liczba osób pracuj�cych nielegalnie zwi�ksza si� z roku na rok: mi�dzy 2000 a 2004 r. 
wska�nik ten wzrósł o 10,5%, osi�gaj�c prawie milion osób pod koniec 2004 r. Dla po-
równania wi�kszo�� ekspertów zgadza si�, �e liczba cudzoziemców zatrudnionych niele-
galnie nie przewy�sza 300 tys.38. 

Obowi�zuj�ce regulacje prawne oraz przeszkody administracyjne skutecznie znie-
ch�caj� zarówno pracodawców, jak i potencjalnych pracowników do legalizacji zatrudnie-
nia. Polska traci te� swoje tradycyjne atuty, którymi przyci�gała wschodnich s�siadów. 
Liberalna polityka wizowa traci na znaczeniu, bior�c pod uwag� utrudnienia w uregulowa-
niu statusu w Polsce – badania prowadzone w�ród Ukrai�ców wskazuj�, �e Polska przesu-
n�ła si� na 18. miejsce pod wzgl�dem atrakcyjno�ci jako miejsce pracy39. Nasz kraj prze-
grywa batali� o przyci�gni�cie ukrai�skich migrantów zarobkowych z Rosj�, gdzie zezwo-
lenia nie s� konieczne, a płace realne szybko rosn�, czy z krajami �ródziemnomorskimi, 
które przeprowadziły na znaczn� skal� akcje regularyzacyjne. Niestety rynek polski prze-
staje by� konkurencyjny jako miejsce pracy dla robotników niewykwalifikowanych (ze 
wzgl�du na relatywnie niski poziom płac), za� pa�stwo polskie nie prowadzi �adnych dzia-
ła� skierowanych do pracowników wysoko wykwalifikowanych ze Wschodu (cho�by ta-
kich jak czeski program kontyngentów pracowniczych dla wybranych krajów Europy 
Wschodniej i Azji 	rodkowej). W przeciwie�stwie do wi�kszo�ci krajów zachodnioeuro-

                                                 
38 Krajowa Strategia..., s. 36-37. 
39 Cyt. przez Dwora�czyka z departamentu migracji MPiPS w: Nadal b�dzie trudno zatrudni� w 
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pejskich, polski model organizacji rynku pracy nadal najlepiej obrazuj� nieformalne giełdy 
taniej siły roboczej w podwarszawskim Piasecznie czy te� Łomiankach. 

Pilnego uporz�dkowania kwestii regulacji imigracji zarobkowej z krajów Europy 
Wschodniej do Polski wymaga te� zbli�aj�ce si� rozszerzenie strefy Schengen o Polsk� i 
inne nowe kraje członkowskie40. Wbrew wcze�niejszym zapowiedziom, Polska b�dzie 
zmuszona wprowadzi� jednolite unijne opłaty za wizy turystyczne dla obywateli Białorusi, 
Rosji i Ukrainy, które obecnie stanowi� podstaw� do wjazdu na terytorium Polski olbrzy-
miej wi�kszo�ci wschodnich s�siadów. Niezb�dne jest wi�c wprowadzenie systemu wiz 
pracowniczych, które umo�liwiłyby osobom zainteresowanym prac� w Polsce legalne 
przekroczenie granicy zewn�trznej Unii i pobyt w naszym kraju w zgodzie z acquis

Schengen41. Proponowane ułatwienia powinny preferowa� kraje s�siedzkie nie b�d�ce 
członkami Unii Europejskiej: Ukraina, Białoru� i Rosja. Rozwi�zanie to powinno w szcze-
gólno�ci obj�� Ukrai�ców, którzy obecnie dzi�ki zwolnieniu z opłat za wydanie wizy tury-
stycznej stanowi� najwi�ksz� grup� cudzoziemców spoza Unii odwiedzaj�cych Polsk�. 
Ponadto, wypracowanie liberalnego systemu wymiany pracowników z krajami s�siedzkimi 
mogłoby stanowi� wkład w budow� „przyjaznej granicy” Unii Europejskiej.  

Godne poparcia s� postulaty �rodowisk pracodawców, które id� w dwóch kierun-
kach. Po pierwsze, konieczne jest uproszczenie obowi�zuj�cych procedur zatrudniania 
obcokrajowców. Ograniczenie opłat za zezwolenia oraz wprowadzenie mo�liwo�ci uzy-
skania zezwole� grupowych pozwoliłoby zwi�kszy� skal� zatrudnienia cudzoziemców. 
Wa�ne jest te�, by wnioski o zezwolenie były szybciej rozpatrywane. Nale�y wi�c znie��
dwustopniow� procedur�, w ramach której pracodawca musi składa� przyrzeczenie zatrud-
nienia obcokrajowca, a dopiero potem mo�e stara� si� o samo zezwolenie.  

Po drugie, pilne wydaje si� wprowadzenie ekspresowej �cie�ki dla prac sezono-
wych. Pracodawcy słusznie zauwa�aj�, �e w wypadkach ewidentnego braku r�k do prac w 
sadownictwie czy budownictwie nie jest konieczne prowadzenie indywidualnego badania 
lokalnego rynku pracy, które niepotrzebnie przedłu�a czas rozpatrywania wniosków. 
Zmiany s� te� konieczne w przepisach ułatwiaj�cych zatrudnienie obcokrajowców o po-
szukiwanych kwalifikacjach. W tym celu nale�y usprawni� system uznawania dyplomów i 
kwalifikacji zawodowych. Panuje równie� zgoda co do konieczno�ci wykorzystania umów 

                                                 
40 Por.: Europa bez kontroli granic równie� dla Polaków, „Gazeta Prawna”, 22-24 VI 2007.  
41 Kwesti� t� autor podnosił wcze�niej w tek�cie Integracja z Schengen jako wyzwanie dla polskiej 

polityki wizowej wobec wschodnich s�siadów, „Analizy i Opinie”, sierpie� 2005, nr 42. 
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bilateralnych z Ukrain� i innymi krajami pochodzenia migrantów na wzór umów pozwala-
j�cych podejmowa� prac� Polakom, na przykład w Niemczech42.  
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MIGRANCI EKONOMICZNI W POLSCE –  
PRAKTYKA FUNKCJONOWANIA 

1. WST�P  
Niniejszy tekst ma za zadanie pokaza� jak wygl�da funkcjonowanie imigrantów 
ekonomicznych w Polsce. W polskim prawie brak jest zdefiniowanego poj�cia „imigrant” 
Przyj�to, �e imigrant to cudzoziemiec, który przybywa do Polski w celu osiedlenia si�. 
Obserwacje i wnioski zawarte w tek�cie odnosz� si� do wybranych grup obcokrajowców, 
którzy przybyli do Polski w celu poprawienia swojej sytuacji ekonomicznej.  

Aby zrozumie� specyfik� sytuacji imigrantów na polskim rynku pracy, nale�y 
pami�ta� o tym, �e stanowi� oni w Polsce bardzo niewielki odsetek ludno�ci. Mała liczba 
imigrantów w poł�czeniu z ich etniczno�ci� (zdecydowana wi�kszo�� to Ukrai�cy, bardzo 
niewielki odsetek przybyszów z Azji czy Afryki) oraz ich rozproszeniem (imigranci nie 
tworz� zwartych skupisk, mieszkaj� w małych grupach w�ród „etnicznych Polaków”) 
powoduje, �e dla wi�kszo�ci Polaków s� oni na co dzie� niewidoczni. Poza tym, ze 
wzgl�du na to, �e zdecydowana wi�kszo�� tych, którzy podejmuj� w Polsce prac�, robi to 
bez wymaganych zezwole� – imigranci funkcjonuj� najcz��ciej poza społecze�stwem. 
Kolejn� istotn� cech� Polski jest fakt, i� wi�kszo�� imigrantów ekonomicznych przyje�d�a 
na okre�lony czas, bez zamiaru osiedlenia si�. Powy�sze czynniki wpływaj� na sposób ich 
funkcjonowania w Polsce.  

Analizuj�c problematyk� imigrantów ekonomicznych w Polsce, najwa�niejszym 
aspektem ich do�wiadcze� migracyjnych wydaje si� by� wymiar ekonomiczny oraz 
instytucjonalny. Pierwszy z nich obejmuje kwestie zwi�zane z podj�ciem pracy i pod tym 
k�tem mo�na podzieli� imigrantów na dwie podstawowe kategorie: tych, którzy pracuj�
legalnie, i tych, którzy pracuj� w szarej strefie; drugi, to pozostałe ich relacje z ró�nego 
typu instytucjami naszego pa�stwa. Ze wzgl�du na motywacje ekonomiczne ich przyjazdu 
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do Polski (poprawa sytuacji materialnej poprzez  prac� za granic�) inne wymiary �ycia w 
Polsce – wymiar to�samo�ciowy czy kulturowo-społeczny – wydaj� si� by� mniej istotne.  

Problemami, na które przede wszystkim skar�� si� obcokrajowcy, s� kontakty z 
ró�nego rodzaju instytucjami publicznymi. W praktyce, list� problemów wskazywanych 
przez cudzoziemców mo�na podzieli� na dwie podstawowe kategorie: formalno�ci 
zwi�zane z zatrudnieniem (skomplikowane, długotrwałe i kosztowne procedury) oraz inne 
problemy dotycz�ce �ycia w Polsce (np. zameldowanie, unormowanie statusu 
pobytowego, kwestie wizowe). Wydaje si� to naturalne – bez wzgl�du na przyczyny 
przyjazdu, �e ka�dy imigrant po przybyciu do Polski musi zmierzy� si� z takimi 
problemami, jak zapewnienie sobie mieszkania i �rodków do �ycia.1 Wielu imigrantów 
narzeka tak�e na nieprzystosowanie polskich instytucji do obsługi cudzoziemców oraz na 
brak wiedzy urz�dników.  

2. POLSKI RYNEK PRACY 
Obserwuj�c sytuacj� obcokrajowców pracuj�cych w Polsce mo�na zauwa�y�, �e przez 
ostatnie kilkana�cie lat wykształcił si� specyficzny, dwusegmentowy rynek pracy 
obejmuj�cy z jednej strony ludzi o wysokich kwalifikacjach – tzw. specjalistów, a z 
drugiej - z reguły słabiej wykształconych imigrantów stanowi�cych tani� sił� robocz�2. 
Sytuacja tych dwóch typów imigrantów znacznie si� ró�ni. Pierwsi znajduj� w Polsce 
najcz��ciej zatrudnienie legalnie, drudzy – w wi�kszo�ci przypadków – podejmuj� prac� w 
tzw. szarej strefie, której nie chc� wykonywa� Polacy.  

Wyra�nie wida� tak�e, �e przynale�no�� imigranta do danego sektora jest w 
du�ym stopniu powi�zana z krajem jego pochodzenia. Legalne zatrudnienie znajduj�
przede wszystkim obywatele Europy Zachodniej (dotyczy to przede wszystkim kadry 
zarz�dzaj�cej i specjalistów zatrudnianych w korporacjach mi�dzynarodowych i du�ych 
firmach krajowych)3, rzadziej s� to pracownicy ze Wschodu, np. nauczyciele lub lektorzy 
j�zyków obcych. 

Cudzoziemcy pracuj�cy w Polsce legalnie to przede wszystkim wła�ciciele lub 
współwła�ciciele firm, dyrektorzy, członkowie zarz�dów oraz ró�nego rodzaju specjali�ci. 

                                                 
1 Por.: H. Bojar, By� migrantem w Polsce. Analiza do�wiadcze� przybyszów spoza Unii Europej-

skiej, manuskrypt, Warszawa 2006, s. 11. 
2 Por.: J. Frelak, Praca Ukrai�ców w Polsce – rekomendacje dla polityki migracyjnej, „Analizy i 
Opinie” nr 38, Warszawa 2005, s. 3. 
3 J. Kurczewska, H. Bojar, A. G�sior-Niemiec, M. Bieniecki, D. Bagi�ska, M. Pawlak, I. & P. 
Kory�, The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination: WP4 

Institutional Discrimination, Warszawa 2004, s. 9. 
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Wielu z nich, to ludzie inwestuj�cy w Polsce pieni�dze. Przedstawiciel jednego z 
wojewódzkich urz�dów pracy wskazuje, �e 78% to s� osoby, które prowadz� tutaj firmy, 

to s� prezesi, członkowie zarz�du, wi�c oni tutaj przychodz� z jakim� kapitałem i mało 

tego, tu tworz� miejsca pracy. On tu tworzy firm� z udziałem kapitału zagranicznego i 

przewa�nie za jego, w �lad za nim idzie tworzenie miejsc pracy (pracownik Urz�du 
Pracy)4. 

Analizuj�c podział rynku pracy na dwa segmenty, wyra�nie wida�, �e polski rynek 
pracy wykreował nisze (głównie w budownictwie, handlu, rolnictwie i sektorze pomocy 
domowej), w których istnieje zapotrzebowanie na tani� sił� robocz� do prostych, 
niewymagaj�cych wysokich kwalifikacji prac5. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony 
Polaków, nisze te zajmuj� cz��ciowo cudzoziemcy, głównie Ukrai�cy. Doskonale daje si�
to zauwa�y� w charakterystycznych dla imigrantów sektorach rynku pracy, np. szacunki 
IPiPS wskazuj�, �e a� trzy czwarte osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych 
(prace domowe, opieka nad dzie�mi i osobami starszymi lub chorymi) stanowi� obywatele 
Ukrainy6. Pozostałe zaj�cia, których podejmuj� si� nielegalni pracownicy, to prace typowe 
dla nielegalnych imigrantów na całym �wiecie – prace przy remontach, roboty budowlane 
czy sezonowe w rolnictwie i sadownictwie. Tak�e w tych sektorach w�ród obcokrajowców 
dominuj� Ukrai�cy. Jest to uwarunkowane wzgl�dn� atrakcyjno�ci� Polski wynikaj�c� z 
blisko�ci geograficznej oraz dost�pno�ci polskiego rynku (pocz�tkowo brak wiz, obecnie 
wizy przyznawane bezpłatnie na uproszczonych zasadach), a tak�e podobn� kultur� oraz 
istniej�c� sieci� kontaktów w Polsce7. 

Obcokrajowcy, którzy przyje�d�aj� do Polski w poszukiwaniu pracy na czarno, 
podejmuj� si� podobnych prac, cz�sto bez wzgl�du na wykształcenie: kobiety sprz�taj�, 
opiekuj� si� chorymi lub dzie�mi, a m��czy�ni pracuj� w rolnictwie lub na budowach. 
Zakres wykonywanych zaj�� doskonale obrazuje wypowied� jednego z respondentów: 
bardziej fizyczna robota, ci��ka robota, na któr� Polacy nie chc� si� godzi�, a Ukrai�cy 

pracuj� za ka�de pieni�dze (Ukrainiec, 28 lat). 

                                                 
4 Wybrane cytaty pochodz� z wywiadów zrealizowanych (2004-2005) podczas bada� Instytutu 
Spraw Publicznych prowadzonych m.in. w ramach projektów Migranci na rynku pracy w Polsce

oraz Imigranci na mazowieckim rynku pracy i bada� prowadzonych przez autorów artykułu w ra-
mach grantu MNiSW nr 1 H02E 012 30. pt. Maski współczesno�ci. „Swojsko��” i ”obco��” w 

ponowoczesnym �wiecie w roku 2006. 
5 J. Korczy�ska, M. Duszczyk, Zapotrzebowanie na prac� obcokrajowców w Polsce, Warszawa 
2005, s. 11.
6 S. Golinowska, Popyt na prac� cudzoziemców. Polska i s�siedzi, Warszawa 2004. 
7 P. Ka�mierkiewicz, J. Korczy�ska, Do�wiadczenia Polski po roku 1989 jako kraju wysyłaj�cego i 

przyjmuj�cego pracowników: lekcje dla Ukrainy, Warszawa 2005, s. 34. 
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Charakterystyk� tego typu migracji doskonale oddaj� tak�e poni�sze wypowiedzi: 
Polaka, który ich zatrudnia:  

To s� ludzie, którzy przyje�d�aj� w konkretnym celu tutaj – oni przyje�d�aj�, chc�

pracowa�, chc� mie� dobr� prac� – słabo czy dobrze płatn� – oni bez wzgl�du na to 

pracuj�. Bo je�eli – np. pracował u mnie taki klient z Ukrainy – on pracował w lesie 

przez cały miesi�c na Ukrainie, tam zarabiał mi�dzy 80 a 100, a u mnie dobrze 

robot� wykonywał, to u mnie nawet po 150 dniówki wychodzi. To tak samo jest, jak 

Polacy pojad� do Niemiec. Niemcom si� nie opłaca, nie chc� pracowa�, a Polacy 

pracuj� (Polak, 28 lat).
oraz Ukrai�ca od kilku lat mieszkaj�cego w Polsce: 

Podobne prace wykonuj� – budowlanka, pole. Zale�nie, gdzie kto trafi. Ró�nie. Kto 

ma rodzin�, to przyje�d�a do rodziny. Znam takiego chłopaka, którego matka 

sprowadziła tu na uniwersytet, by uczył si� na ekonomist�, ale nie spodobało mu si�. 

Znalazł prac� i pracuje na dachach za 120 zł dniówki. Matka przyjechała po niego, 

ale  nie chce wraca� na  Ukrain�, bo tu dobrze zarabia. A na Ukrainie nawet  ludzie 

z dyplomem nie maj� pracy (Ukrainiec, 25 lat).  
Dotychczasowe do�wiadczenia wskazuj�, i� nie s� oni zainteresowani legalizacj�

swojego zatrudnienia nie tylko ze wzgl�du na skomplikowane procedury, ale tak�e dlatego, 
�e pracuj�c na takich samych warunkach, na jakich pracuj� obywatele polscy, przestaj� by�
konkurencyjni, poniewa� trac� swoje najwa�niejsze atrybuty, jakimi s� ich elastyczno�� i 
mobilno��.  

Poni�ej zaprezentowane s� sytuacje imigrantów odpowiadaj�ce wspomnianym 
dwóm sektorom – imigranta zatrudnionego legalnie (w działaj�cej na terytorium RP firmie 
lub prowadz�cego w Polsce własn� działalno�� gospodarcz�) oraz imigranta pracuj�cego 
w szarej strefie. Wskazuj�c te dwa modele, pomijamy imigrantów, od których nie wymaga 
si� zezwolenia na prac� i skupiamy si� na imigrantach z Europy Wschodniej. S� oni 
bowiem najliczniejsz� grup� cudzoziemców pracuj�cych obecnie w Polsce. Nale�y jednak 
zauwa�y�, i� cz�sto osoby, od których nie wymaga si� zezwolenia na prac�, mog�
napotyka� na podobne problemy, �yj�c i pracuj�c w Polsce.  

Cudzoziemcy, którzy przyjechali do Polski w poszukiwaniu legalnej pracy oraz 
tacy, którzy zakładaj� tutaj własn� działalno�� gospodarcz�, stanowi� jedynie niewielk�
cz��� pracuj�cych w Polsce obcokrajowców8. Co roku wydaje si� jedynie około 10 tysi�cy 

                                                 
8 Przykładowo w 2005 r. zostało wydanych dla obywateli 11 pa�stw 60% pozwole�, w�ród których 
głównie byli to obywatele: Ukrainy (26%), Wietnamu (10%), Białorusi (6%). E. K�pi�ska, Recent 

Trends in International Migration. The 2006 SOPEMI Report for Poland, Warszawa 2006, s. 30. 
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zezwole� na prac� dla obcokrajowców9. Szacunki dotycz�ce nielegalnego zatrudnienia 
wahaj� si� od kilkudziesi�ciu do kilkuset tysi�cy osób. Wynika to przede wszystkim z 
wymogów, które stawia si� przed potencjalnymi pracodawcami i pracownikami. 
Ograniczona mo�liwo�� legalnego zatrudnienia cudzoziemców powoduje, �e bardzo cz�sto 
ci, którzy chcieliby pracowa� legalnie, rezygnuj� z pracy w Polsce w ogóle lub s�
zmuszeni do �ycia w szarej strefie.  

3. FUNKCJONOWANIE NA POLSKIM RYNKU PRACY 
Kwestie zwi�zane z podj�ciem legalnego zatrudnienia wyró�niaj� si� na tle innych 
problemów i niedogodno�ci, których do�wiadczaj� obcokrajowcy pragn�cy podj�� legaln�
prac� w Polsce. W cz��ci zapewne wynikaj� one z niezrozumienia regulacji, które 
obowi�zuj� przy uzyskiwaniu takiego pozwolenia. Przygl�daj�c si� tym procedurom, 
mo�na doj�� do wniosku, �e brak zrozumienia niekoniecznie wynika ze złej woli samych 
obcokrajowców czy pracodawców staraj�cych si� o pozyskanie zagranicznego 
pracownika. Jest raczej wynikiem niejasno�ci obowi�zuj�cych przepisów i sporej 
dowolno�ci ich interpretacji przez ró�ne urz�dy. Sami migranci wyra�nie dostrzegaj�
ró�nice w mo�liwo�ciach wej�cia na polski rynek pracy w zale�no�ci od nast�puj�cych 
czynników: kraju pochodzenia, statusu pobytowego, wykształcenia10. 

Szczegółowe procedury oraz warunki zatrudniania cudzoziemców opisane s� w 
ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy11, która wraz z towarzysz�cymi 
jej rozporz�dzeniami opisuje warunki udzielania pozwolenia na prac� oraz definiuje te 
kategorie obcokrajowców, którzy takiego zezwolenia nie potrzebuj�. W my�l tych 
przepisów z obowi�zku posiadania zezwolenia na zatrudnienie zwolnieni s� m.in. 
obywatele pa�stw członkowskich UE, cudzoziemcy posiadaj�cy status uchod�cy nadany w 
RP lub zgod� na pobyt tolerowany, cudzoziemcy, którzy s� członkami rodzin obywateli 
polskich oraz kilka innych kategorii cudzoziemców wymienionych w stosownych 
dokumentach12. Obcokrajowcy nie wymienieni we wspomnianej ustawie i rozporz�dzeniu 

                                                 
9 Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
10 H. Bojar, By� migrantem w Polsce..., s. 14. 
11 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 
2004 r., poz. 1001), za art. 87. 
12 Por.: Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania pracy przez 
cudzoziemców bez konieczno�ci uzyskania zezwolenia na prac� z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 
dnia 1 IX 2006), Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2007 r. 
uchylaj�ce rozporz�dzenie w sprawie zakresu ogranicze� w sferze wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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zobowi�zani s� do uzyskania zezwolenia na zatrudnienie na terytorium RP, a wi�c, co si� z 
tym wi��e, do przej�cia procedury urz�dowej zwi�zanej z wydaniem tego zezwolenia.  

Samo uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie odbywa si� w dwóch etapach: 
najpierw wydawane jest przyrzeczenie wydania zezwolenia na zatrudnienie (tzw. 
promesa), na podstawie której obcokrajowiec mo�e stara� si� o wiz� z prawem do pracy, a 
dopiero potem – zezwolenie na zatrudnienie. Zezwolenie to wydawane jest pracodawcy i 
umo�liwia zatrudnienie wył�cznie wybranego obcokrajowca, jedynie na danym 
stanowisku13. 

Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca wymaga od firmy składaj�cej 
wniosek przedstawienia w Urz�dzie Pracy dokumentów po�wiadczaj�cych, �e dana firma 
potrzebuje takiego, a nie innego pracownika, oraz – ze strony obcokrajowca – dowodów 
posiadania wymaganych kwalifikacji (uzyskane dyplomy, �wiadectwa kwalifikacji 
zawodowych, prawo jazdy itp.).  

Urz�d Pracy jest przy tym postrzegany przez pracodawców jako instytucja 
utrudniaj�ca firmie zatrudnienie odpowiedniego pracownika, a przez obcokrajowców jako 
instytucja broni�ca dost�pu do miejsc pracy. T� sytuacj� doskonale ilustruje wypowied�
jednego z pracuj�cych w Polsce cudzoziemców – Ukrai�ca, pracownika du�ej 
mi�dzynarodowej firmy:  

Mi si� wydaje, �e w Polsce s� dwa �wiaty: �wiat Urz�du Pracy i �wiat pracodawców. 

I zdaje si�, �e celem istnienia Urz�du Pracy jest postawi� jak�� barier�, �eby nie 

dopu�ci� obcokrajowca do pracy. (...) Obliczyłem, �e aby dosta� pozwolenie na 

prac�, musz� przedstawi� do urz�du 19 ró�nych dokumentów (Ukrainiec, 40 lat).
Nale�y zwróci� uwag�, �e powy�szy fragment wypowiedzi odnosi si� do sytuacji 

wysokowykwalifikowanego menagera, który jest dla firmy warto�ciowym pracownikiem i 
dla którego firmie „opłaca si�” podj�� wysiłek przej�cia przez wymagane procedury. W 
wypadku mniejszych firm, koszty zwi�zane z tymi procedurami cz�sto przewy�szaj� ich 
mo�liwo�ci. Jak obrazowo przedstawił to wła�ciciel niewielkiej firmy w Tomaszowie 
Lubelskim:  

[Pozwolenia, papiery], jakie� abstrakcyjne rejestrowanie w ZUS-ie, w Urz�dzie 

Skarbowym, to jest tragedia. (...) Do mycia okien rejestrowa� kogo�, bo zatrudniłam 

go na umow� o dzieło i chc� zapłaci� par� groszy..., mam Urz�d Skarbowy na ko�cu 

miasta. Mniej wi�cej tyle samo czasu zajmie nam latanie z tymi wszystkimi 

papierami, co by�my sobie sami okna umyli (Polak, 24 lata). 

                                                 
13 H. Kwiatkowska, K. Lenart, Firma rekrutuje obcokrajowca, „Rzeczpospolita”, 9 V 2007. 
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Poza kłopotami wynikaj�cymi z przedłu�aj�cych si� procedur, obcokrajowcy 
pracuj�cy w Polsce legalnie, profesjonali�ci w swoich zawodach, na ogół nie narzekaj� ani 
na brak pracy, ani na złe traktowanie przez Polaków. Dla pracuj�cych lub chc�cych 
pracowa� legalnie najgorszym do�wiadczeniem zwi�zanym z prac� w Polsce jest 
najcz��ciej sama procedura ubiegania si� o zezwolenie na t� prac� i – o czym wielokrotnie 
mówi� – to, �e przez te skomplikowane procedury pracodawcy cz�sto rezygnuj� z ich 
zatrudnienia. Oczywi�cie im wi�kszy stopie� profesjonalizmu i wi�ksze zapotrzebowanie 
na danego pracownika, tym łatwiej spełni� warunki zatrudnienia obcokrajowca i łatwiej 
zmobilizowa� pracodawc� do załatwienia niezb�dnych procedur: 

Jak ty jeste� zawodowcem, to tam nie patrz�, kto ty jeste� Amerykanin czy 

Ukrainiec, byle by� był zawodowcem. Jak umiesz dobrze, to co robisz, to od razu 

id�, załatwiaj� wszystkie papiery. To jest biznes (Ukrainiec, 28 lat).
Podobna sytuacja dotyczy obcokrajowców prowadz�cych w Polsce własn�

działalno�� gospodarcz�, chocia� jest ona postrzegana jako pewne rozwi�zanie problemów 
(z uzyskaniem standardowego pozwolenia na prac� lub karty tymczasowego pobytu) dla 
wielu cudzoziemców. Oni tak�e cz�sto narzekaj� na niejasno�� obowi�zuj�cych przepisów 
oraz nieprzewidywalno�� decyzji odpowiednich urz�dów. Przykładem takich niejasnych 
przepisów jest, pojawiaj�cy si� w wypowiedziach wielu obcokrajowców, przepis mówi�cy 
o konieczno�ci wykazania przydatno�ci gospodarczej firmy, na działanie której 
cudzoziemiec ubiega si� o zezwolenie.  

W województwie mazowieckim dodatkowym utrudnieniem, na jakie napotykaj�
cudzoziemcy, jest krótki termin przyznawania zezwole�. W my�l ustawy, zezwolenie na 
prac� mo�na wydawa� na okres od roku do dwóch lat, tymczasem w województwie 
mazowieckim wojewoda mazowiecki wydał zarz�dzenie, �e pozwolenia wydaje si� tylko 
na rok. Jest to tym bardziej istotne, poniewa�: obcokrajowiec ka�dego roku traci 3 

miesi�ce na uzyskanie nowego pozwolenia... (Ukrainiec, 40 lat). 
Mimo niedogodno�ci stwarzanych przez instytucje polskiego rynku pracy, coraz 

wi�cej obcokrajowców decyduje si� na prac� lub prowadzenie własnej działalno�ci 
gospodarczej w Polsce. Wobec pojawiaj�cych si� szans na prac� w innych krajach, 
niektórzy wahaj� si�, lecz – jak opowiada jeden z cudzoziemskich przedsi�biorców – 
zostaj�: 

Chce nadal prowadzi� tu swój interes. Natomiast (…) ci�gle s� stwarzane dla mnie 

kłopoty na równym miejscu, ze strony urz�dów (...) mam działalno�� gospodarcz� i 

ci�gle zwlekaj� z wydawaniem mi pobytu na terenie Polski. No to jest absurd, mam 

firm�, a nie mog� tu by�. (...) Chocia� nie jestem �adnym przest�pc�. Jestem bardzo 
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precyzyjny, płace wszystkie podatki, �adnych przepisów nie łami�. No dla mnie troch�

to jest no... troch� dziwne jest (Ukrainiec, 33 lata).
Tak jak ju� wspomniano powy�ej, trudno�ci z zatrudnieniem zmuszaj� cz�sto 

osoby pracuj�ce w drugim segmencie rynku pracy do pracy w szarej strefie. Z drugiej 
jednak strony, oni sami nie s� zainteresowani mo�liwo�ci� legalnej pracy, nawet gdyby 
mieli tak� mo�liwo��. Wynika to z wielu czynników takich, jak specyfika prac 
sezonowych w rolnictwie, budownictwie czy te� jako pomoc domowa. Pracuj�c w szarej 
strefie s� bowiem elastyczni i konkurencyjni, mog� równie� zmienia� pracodawców b�d�
pracowa� dla kilku jednocze�nie, jak w przypadku pomocy domowej czy opiekunek. 

Poza oczywistymi korzy�ciami wynikaj�cymi z pracy nielegalnej (elastyczno��, 
wy�sze zarobki), ten typ zatrudnienia wi��e si� tak�e z pewnymi zagro�eniami. Szukaj�c 
pracy w szarej strefie, imigranci korzystaj� cz�sto z nieformalnych targów pracy 
funkcjonuj�cych w wi�kszych aglomeracjach, np. w podwarszawskim Piasecznie b�d� z 
kontaktów z innymi imigrantami lub Polakami wykonuj�cymi podobne prace.  

Niemniej bywaj� przypadki, �e brak znajomo�ci lokalnych realiów oraz j�zyka 
ko�czy si� nieotrzymaniem wynagrodzenia b�d� wykorzystywaniem i zastraszaniem przez 
pracodawc�14. Nale�y jednak zaznaczy�, �e problem nieuczciwych pracodawców nie jest 
zjawiskiem bardzo cz�stym, a sami Ukrai�cy s� �wiadomi ryzyka wynikaj�cego z pracy 
nielegalnej. Problemy te obrazuj� wypowiedzi Ukrai�ców, którzy od lat pracuj�
nielegalnie w Polsce:  

Zeszłego lata trafiło si�, �e zamkn�li 10 Ukrai�ców na rok. Wszystkich bez 

powodu. W zim� jak przyjechałem, to powychodzili. Wzi�ł ich jeden pan do 

pracy, by rozładowali TIR-y. Prawie rozładowali i dał im po 100 zł, to mówi 

poczekajcie jeszcze chwil�. Było ich 15 cz��� uciekła, bo zrozumiała, �e co� jest 

nie tak. Zaraz przyjechał radiowóz i wszystkich ich zabrali, bo to był kradziony 

towar (Ukrainiec, 25 lat).

Oszuka� nie, bo nie daj�. A próbowa�, próbowali. �eby narobi� si� i nie 

zapłaci�. Powiedzie�, �e to, tamto nie wychodzi, tu nie dorobione, tu jeszcze co�, 

tu nie zapłacone, tu wybrakowane. To ju� tak� prac� wykonywałam. Było. Ale nie 

dałam si�. Nie było wyj�cia, bo co zrobisz. Nie [zdarza si� to] cz�sto, ale były 

takie przypadki (Ukrainka, 28 lat).  

                                                 
14 Historie dotycz�ce wykorzystywania nielegalnych imigrantów s� ostatnio cz�sto obecne w me-
diach, zob. K. Surmiak-Doma�ska, Niewolnica Kowalskich, „Gazeta Wyborcza”, 28 IV 2007, nr 100. 
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Na ogół jednak warunki, w których mieszkaj� i pracuj� cudzoziemcy zatrudnieni w 
szarej strefie, s� podobne lub identyczne z tymi, w jakich mieszkaj� i pracuj� Polacy 
przyje�d�aj�cy do pracy w mie�cie z obszarów wiejskich, cz�sto peryferyjnych. Nierzadko 
spotka� mo�na tak�e sytuacje, kiedy osoby zatrudniane w rolnictwie lub jako pomoc 
domowa �yj� razem z pracodawcami. 

Imigranci, którzy z czasem ucz� si� j�zyka i funkcjonowania na rynku pracy, radz�
sobie w Polsce stosunkowo nie�le: maj� stałe zlecenia, miejsce zamieszkania, s� dost�pni 
pod polskimi numerami telefonów. Nagminnym sposobem szukania pracy jest korzystanie 
z dobrze rozwini�tej sieci kontaktów migracyjnych i praca u poleconego pracodawcy. 
Pracodawcy zgłaszaj� zapotrzebowanie na pracowników u odpowiednich osób, głównie 
Ukrai�ców �yj�cych od dłu�szego czasu w Polsce. Bardzo cz�sto do danego pracodawcy 
przyje�d�aj� te same osoby co roku. Ze wzgl�du na bardzo rzadkie kontrole zatrudnienia 
ze strony pa�stwa, nie musz� na ogół obawia� si� konsekwencji w postaci deportacji czy 
kar finansowych.  

4. INNE PROBLEMY IMIGRANTÓW 
Inne problemy, których do�wiadczaj� obcokrajowcy legalnie rezyduj�cy i pracuj�cy w 
Polsce, to przede wszystkim problemy wynikaj�ce z nieprzygotowania polskich instytucji 
do pracy z cudzoziemcami. W tym kontek�cie pojawiaj� si� takie do�wiadczenia, jak 
problemy z otrzymaniem/uzyskaniem nowej wizy, uzyskaniem karty tymczasowego 
pobytu, kłopoty uzyskaniem meldunku itp. Trudno�ci proceduralne zwi�zane z legalizacj�
pobytu w Polsce powoduj� uczucie niepewno�ci, zawieszenia i tymczasowo�ci. Cz�sto 
okre�lenia opisuj�ce zachowanie urz�dników to opryskliwo��, arogancja. 

Dodatkowo osoby pochodz�ce ze Wschodu, tj. przede wszystkim z Ukrainy, 
Białorusi i Rosji, cz�sto stykaj� si� z lekcewa��cym stosunkiem urz�dników. W ich opinii 
osoby z Europy Zachodniej traktowane s� du�o lepiej. W nieco innej sytuacji s� osoby, 
którym bezpo�rednio pomógł pracodawca lub ze wzgl�du na posiadane wysokie 
stanowisko, wcale nie musiały si� tym zajmowa�15.  

Inne problemy dotycz�ce �ycia codziennego, to na przykład trudno�ci z 
zało�eniem rachunku w banku, z uzyskaniem kredytu czy podł�czeniem telefonu/telewizji. 
W du�ej cz��ci problemy te wynikaj� z niewielkiej liczby imigrantów rezyduj�cych w 
Polsce, co prowadzi do sytuacji, kiedy staj� si� oni ofiarami standardowych procedur i 
zachowa�:  

                                                 
15 Ksenofobia w Europie: Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej. Zognisko-

wane wywiady grupowe z imigrantami, red. J. Supi�ska, Warszawa 2004, s. 15. 
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Swego czasu chciałem wynaj�� sobie, podpisa� umow� z Cyfr�, to i mówiłem, �e ja z 

góry zapłac� za cały rok, to mi odmówili tylko nie wiadomo dlaczego, bo ja nie mam 

karty stałego pobytu. Absurdalnie, no bo to nie jest telefon. Tylko ja płac� z góry za 

cały rok i nawet daj� kaucj� za sprz�t, no to firma na tym nic nie traci, nawet jak 

znikn�. No �adnego ryzyka nie ponosi. A jednak nie podpisywali takich umów. Dopiero 

teraz w telefonii zmieniło si�, �e mog� podpisywa� z osob�, która ma zezwolenie na 

rok (Ukrainiec, 40 lat).
Podobne sytuacje mo�na spotka� w innych miejscach, na przykład w banku: 

niektóre instytucje, mo�e nawet firmy nie do ko�ca id� za zmianami, które zachodz� w 

polskim prawie. Załó�my, ostatnio brali�my kredyt i jeden z banków wymagał 

dokumentów, których prawo nie przewiduje [karta rezydenta długoterminowego 

Wspólnot Europejskich] i których teoretycznie nie mogliby�my mie� (Ukrainiec, 40 
lat).

Powy�sze wypowiedzi wskazuj�, �e w wielu przypadkach obcokrajowcy, którzy 
nie znaj� własnych praw, cz�sto mog� sta� si� ofiarami pracodawców, urz�dników, którzy 
boj�c si� podj�� niewła�ciw� decyzj� – na wszelki wypadek nie podejmuj� �adnej, lub, co 
gorsze, podejmuj� decyzje negatywne w skutkach dla obcokrajowca. Nieznajomo��
przepisów, która manifestuje si� w relacjach z obcokrajowcami, nie mo�e by� postrzegana 
jednak jako dyskryminacja cudzoziemców; niektóre relacje dotycz�ce problemów, których 
do�wiadczaj� obcokrajowcy, s� na tyle uniwersalne, �e mogłyby by� relacjami ka�dego 
mieszka�ca Polski, bez wzgl�du na status czy narodowo��. 

Innym problemem, z którym boryka si� wielu obcokrajowców, jest wynajem 
mieszkania, cz�sto bowiem Polacy nie chc� wynajmowa� im mieszkania b�d� nie zgadzaj�
si� na podpisanie odpowiedniej umowy zezwalaj�cej na meldunek. Unikanie 
sformalizowania wynajmu nie jest jednak�e wynikiem uprzedze�, a raczej powszechnym 
unikaniem płacenia podatków. W przypadku cudzoziemców staraj�cych si� o legalny 
pobyt na terytorium RP jest jednak znacznym utrudnieniem. 

Powiodło si� nam, �e wynaj�li�my mieszkanie u osób, które nie bały si� podpisa� z 

nami umowy lub zgodzi� si� na nasze zameldowanie, bo cz��� Polaków boi si�

tego, �e podpisuje tam umow� roczn�, czy to, �e musi kogo� zameldowa�

(Ukrainiec, 40 lat).
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Obcokrajowcy, którzy mimo wszystko decyduj� si� zamieszka� w Polsce, cz�sto 
przyjmuj� takie sytuacje za element polskiej specyfiki i uznaj� je za „normalne”16. 

Biurokracji jest niestety w Polsce strasznie du�o – zamiast ułatwia� i zmniejsza�, 

czasami zwi�kszaj�. Niektórzy mówi�, �e to jest jeszcze system komunistyczny, ale 

nie wiem jak wygl�dał system komunistyczny, bo nie byłem tutaj za komuny (Pers, 
45 lat).
Kontakt z urz�dem jest powodem licznych frustracji nie tylko dla cudzoziemców, 

ale tak�e dla Polaków. Rozwi�zaniem jest cz�sto korzystanie z pomocy osób, które od 
dłu�szego czasu przebywaj� w Polsce i potrafi� sobie radzi� w takich sytuacjach. Cz�sto 
rol� adwokata odgrywaj� te� sami Polacy. Co bogatsi korzystaj� nawet z usług 
wyspecjalizowanych prawników. Inne osoby, szczególnie z krajów s�siedzkich, szybko 
ucz� si� j�zyka polskiego, tak aby wtopi� si� w społecze�stwo.17 Pojawiaj� si� równie�
opinie, i� w porównaniu do sytuacji sprzed kilku lat, obecnie jest du�o lepiej – zasady s�
bardziej przejrzyste, a urz�dnicy lepiej przygotowani. Generalnie jednak z czasem wszyscy 
nabieraj� do�wiadczenia oraz ucz� si� obowi�zuj�cych procedur i zasad, równie� tych 
niepisanych: 

Ale ja ju� si� nauczyłem i wiem jak mo�na bardzo łatwo wszystko załatwi� w 

urz�dach. �yczliwo��, u�miech, zapytanie si� o wszystko dokładnie za pierwszym 

razem. Nie chodzenie po 300 razy. To jest sposób na to, �eby wszystko łatwo 

załatwi� w ka�dym urz�dzie (Ukrainiec, 24 lata). 
Warte uwagi s� równie� specyficzne problemy zwi�zane z �yciem nielegalnych 

imigrantów w Polsce. Ze wzgl�du na swój status w Polsce musz� – pracuj�c nielegalnie i 
przyje�d�aj�c do Polski na wizie turystycznej – wraca� co 3 miesi�ce, np. na Ukrain� w 
celu odnowienia wizy. W tym czasie s� cz�sto zast�powani w pracy przez innego 
Ukrai�ca, „zmiennika”, który wła�nie otrzymał wiz� na kolejne 3 miesi�ce. Jednak, ze 
wzgl�du na coraz bardziej skrupulatne kontrole na granicy oraz długi okres oczekiwania na 
wiz� (nawet kilka miesi�cy), znaczna cz��� rezygnuje z pracy w Polsce lub decyduje si� na 
pobyt i prac� nielegaln�. Gdy powrót do domu staje si� konieczno�ci�, wykorzystuj� ró�ne 
sposoby, takie jak na przykład zgłoszenie kradzie�y lub zgubienia paszportu. 

5. IMIGRANCI EKONOMICZNI W OCZACH POLAKÓW 

                                                 
16 H. Bojar, A. G�sior-Niemiec, M. Bieniecki, M. Pawlak, Migranci na rynku pracy w Polsce. Wy-
niki bada� przeprowadzonych w�ród migrantów ekonomicznych i pracowników polskich, 
Warszawa 2005. 
17 Ksenofobia w Europie…, s. 42. 
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Analizuj�c funkcjonowanie cudzoziemcy na Polskim rynku pracy, nie mo�na pomin��
kwestii ich postrzegania przez Polaków. Nie s� uwa�ani za pierwszoplanowe zagro�enie i 
główne �ródło trudno�ci. Ponadto istnieje powszechne przekonanie, �e cudzoziemcy 
wykonuj� przede wszystkim prace, którymi Polacy nie s� zainteresowani. Generalna 
akceptacja pracy obcokrajowców, w�ród których dominuj� przybysze z Ukrainy, wynika 
m.in. z faktu, �e sami Polacy pracuj� lub pracowali na tych samych zasadach w Niemczech 
i innych krajach Europy Zachodniej. Pomimo i� pracownicy polscy nie deklaruj� obaw 
zwi�zanych z konkurencj� ze strony pracowników imigranckich, to nale�y zauwa�y�, �e 
sił� rzeczy wprowadzaj� jednak pewien element nieuczciwej konkurencji z uwagi na 
ni�sze ceny swoich usług zwi�zane z innymi oczekiwaniami (zarobi� i wróci� do swojego 
kraju).  

Bardzo cz�sto bagatelizuje si� znaczenie konkurencji ze strony obcokrajowców na 
rynku pracy. Co prawda Polacy dostrzegaj� obecno�� obcokrajowców na tym rynku, ale w 
ich opinii przybysze z krajów byłego Zwi�zku Radzieckiego nie s� zbyt liczni, szczególnie 
w porównaniu z sytuacj�, jaka miała miejsce kilka lat temu, kiedy było ich znacznie wi�cej 
i byli gotowi pracowa� za zdecydowanie mniejsze stawki (Po du�ych budowach ci��ko ich 

teraz spotka�. Par� lat temu to nie było dnia, �eby nie przyszedł jaki� do nas na budow� i 

nie pytał o prac�, teraz ju� tego nie ma – tak komentował to pracuj�cy na jednej z 
podwarszawskich budów Polak) oraz podejmuj� si� prac, które powszechnie s� uwa�ane 
za niszowe (w takim sensie, �e nikt nie chce zapłaci� za wykonanie tych prac, głównie 
ci��kich prac fizycznych, wystarczaj�co du�o, �eby chcieli si� ich podejmowa� Polacy):  

Ale kto u nas b�dzie za takie pieni�dze pracował? Chyba bezdomny albo alkoholik 

(Polak, 27 lat). 
W niektórych sektorach rynku pracy obcokrajowcy oceniani byli przez naszych 

respondentów nie tyle jako pracownicy ta�si,  ile jako lepsi i daj�cy na sobie polega�
bardziej ni� Polacy. Cz�sto wspomina si� tak�e o tym, �e wielu z nich posiada wy�sze 
wykształcenie.  

Stosunek Polaków do obcokrajowców na rynku pracy pokazuj� tak�e wyniki 
niedawnych bada� CBOS18. Wskazuj� one m.in. na to, �e pomimo ich konkurencyjno�ci, 
zdecydowana wi�kszo�� Polaków (81%) dopuszcza obecno�� obcokrajowców 
na krajowym rynku pracy. Co wi�cej, jedna trzecia z nich (34%) zgadza si� na to bez 
�adnych ogranicze�. Dla porównania, tylko 13% respondentów badanych przez CBOS 
sprzeciwia si� zatrudnianiu w Polsce cudzoziemców. Systematycznie zwi�ksza si� tak�e 
akceptacja dla pracowników obcego pochodzenia. Od 1992 r. odsetek Polaków 

                                                 
18 Obcokrajowcy pracuj�cy w Polsce. Komunikat z bada� CBOS. Warszawa, pa�dziernik 2006, s. 6. 
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twierdz�cych, �e wszystkie zawody powinny by� otwarte dla cudzoziemców, wzrósł 
czterokrotnie (z 9 do 34%), natomiast odsetek Polaków twierdz�cych przeciwnie zmalał z 
42 do 13%.  

Wyniki cytowanych bada� CBOS potwierdzaj� generalnie wysoki poziom 
akceptacji zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Odpowiadaj� one tak�e oczekiwaniom 
pracodawców i potwierdzaj�, �e w Polsce istnieje spore zapotrzebowanie na prac�
cudzoziemców. Pytaniem, które pojawia si� w tym kontek�cie, jest to, w jaki sposób 
usprawni� polski system zatrudnienia tak, aby odpowiadał on potrzebom gospodarki i 
pozwalał reagowa� na braki rodzimej siły roboczej, np. tworz�c mo�liwo�ci rekrutacji 
pracowników z zagranicy.  

6. ZAKO�CZENIE 
Pomimo poprawy sytuacji gospodarczej, Polska nadal jest stosunkowo mało atrakcyjnym 
krajem dla imigrantów. Jeste�my przede wszystkim krajem emigracji, a nie imigracji. 
Sytuacja nie ulega zasadniczym zmianom i nic nie wskazuje na to, �eby Polska stała przed 
perspektyw� jakiej� wi�kszej fali imigrantów, wr�cz przeciwnie, coraz wi�cej Ukrai�ców, 
którzy dotychczas pracowali w Polsce, decyduje si� na prac� w Rosji czy Kazachstanie. 
Coraz ostrzejszy re�im wizowy oraz cz��ciowe otwarcie rynków pracy dla Ukrai�ców w 
niektórych krajach UE (np. Włochy, Portugalia, Czechy) spowodowało, �e w ostatnich 
latach liczba Ukrai�ców obecnych na polskim rynku pracy wyra�nie zmalała (brak 
dokładnych danych na temat tego zjawiska, ale potwierdzaj� to obserwacje �rodowisk 
ukrai�skich imigrantów oraz wywiady z członkami ukrai�skiej diaspory w Polsce)19. Nie 
wydaje si�, by planowane ułatwienia w podejmowaniu pracy sezonowej w wybranych 
sektorach w istotny sposób zmieniły t� sytuacj�.  

Warto zauwa�y�, �e poza formalnymi ograniczeniami legalnego zatrudnienia 
obcokrajowców poprzez skomplikowane i długotrwałe procedury uzyskiwania pozwolenia 
na prac� oraz stosunkowo wysokie opłaty za wydanie takiego zezwolenia, do niskiego 
poziomu legalnego zatrudnienia cudzoziemców przyczyniaj� si� tak�e (a by� mo�e przede 
wszystkim) obowi�zuj�ce w Polsce obci��enia fiskalne oraz wysokie tzw. pozapłacowe 
koszty pracy (np. ZUS).  

Tak�e sami obcokrajowcy nie uwa�aj� Polski za szczególnie atrakcyjny kraj. Dla 
wi�kszo�ci z nich (dotyczy to szczególnie pracowników krajów byłego Zwi�zku 
Radzieckiego) znacznie atrakcyjniejsza byłaby mo�liwo�� pracy na Zachodzie. Cz��� z nich 

                                                 
19 Por.: Z. Lentowicz, Inwestorzy czekaj� na pracowników ze wschodniej Europy, „Rzeczpospolita”, 
2 II 2007. 
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pozostaje w Polsce ze wzgl�du na sytuacj� rodzinn�, brak pieni�dzy albo formalny brak 
mo�liwo�ci wyjazdu do Zachodniej Europy, cz��� natomiast planuje taki wyjazd w 
przyszło�ci. Nale�y tak�e pami�ta�, �e zdecydowana wi�kszo�� imigrantów ekonomicznych 
przyje�d�a tutaj jedynie w celach zarobkowych i nie zamierza si� osiedla� si� w Polsce na 
stałe20.  
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Katarzyna Gracz 

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PROBLEMÓW  
Z FUNKCJONOWANIEM PRZYMUSOWYCH MIGRANTÓW1

NA POLSKIM RYNKU PRACY 

1. WST�P 
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o badania jako�ciowe2, których celem było odtworze-
nie ła�cucha wydarze�, składaj�cych si� na proces „stawania si� uchod�c�”. Rekonstrukcja 
owego procesu, mo�liwa dzi�ki prze�ledzeniu indywidualnych do�wiadcze� cudzoziem-
ców przebywaj�cych w Polsce, pozwala na wyró�nienie poszczególnych faz urazu zwi�za-
nego z przymusow� migracj� i analiz� ich wpływu na pó�niejsz� zdolno�� przystosowania 

                                                 
1 W niniejszym tek�cie terminem „migranci przymusowi” nazywane b�d� osoby, które uzyskały 
status uchod�cy lub zgod� na pobyt tolerowany w Polsce. 
2 Badania te zostały przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej pt. Przymusowe migracje a 

perspektywy wielokulturowo�ci w Polsce powstałej pod kier. dr hab. Małgorzaty Melchior i obro-
nionej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i 
Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w pa�dzierniku 2006 r. Podstawowe narz�dzie badaw-
cze stanowiły niestandaryzowane wywiady narracyjne typu trajektorii z przymusowymi migrantami 
przebywaj�cymi w Polsce w lipcu i sierpniu 2006 r. Wywiady przeprowadzone zostały z 20 respon-
dentami w trzech j�zykach: polskim, angielskim i rosyjskim. 13 respondentów deklarowało naro-
dowo�� czecze�sk�, 4 rozmówców pochodziło z krajów afryka�skich: Togo, Zimbabwe, Senegal, 
Sierra Leone; 1 respondent pochodził z Pakistanu i 1 z Białorusi.  
Po�ród rozmówców znalazło si� 6 kobiet i 14 m��czyzn. 8 osób otrzymało status uchod�cy, 7 – 
zgod� na pobyt tolerowany w Polsce, 5 osób znajdowało si� w procedurze o nadanie statusu 
uchod�cy. Oprócz indywidualnych wywiadów narracyjnych przeprowadzono równie� 3 zognisko-
wane wywiady grupowe. W pierwszym z nich wzi�ło udział 8 respondentów (4 kobiety, 4 m��-
czyzn), deklaruj�cych narodowo�� czecze�sk�. Wszyscy uczestnicy pierwszego fokusa byli w pro-
cedurze o nadanie statusu uchod�cy.  
. 
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si� uchod�ców do �ycia w nowym �rodowisku społecznym, w tym odnalezienia si� na 
rynku pracy. Zrozumienie problemów towarzysz�cych adaptacji przymusowych migran-
tów do �ycia w społecze�stwie przyjmuj�cym wymaga bowiem spojrzenia na zjawisko 
uchod�stwa jako na pewien proces trwaj�cy w czasie. Obecno�� uchod�ców w naszym 
kraju nale�y potraktowa� jako fakt mieszcz�cy si� w pewnej sekwencji zdarze�, które go 
poprzedziły, oraz wydarze�, które nast�pi� w przyszło�ci3.  
Przedstawienie zjawiska uchod�stwa jako procesu, na który składaj� si� okre�lone etapy, 
pozwala tak�e na ukazanie jego specyfiki na tle innych ruchów migracyjnych bezpo�rednio 
determinuj�cych przystosowanie uchod�ców do �ycia w nowym społecze�stwie. Badanie 
mo�liwo�ci tworzenia wspólnie z przymusowymi migrantami nowej jako�ci społecznej, 
jak� stanowi� miałby wielokulturowy rynek pracy, niew�tpliwie wymaga uwzgl�dnienia 
baga�u do�wiadcze�, jaki d�wiga ka�dy uchod�ca. Niezb�dne jest równie� ukazanie uwa-
runkowa� kulturowych, ró�ni�cych si� w zale�no�ci od kraju pochodzenia migrantów4. 

2. WTEDY PAMI�TAM SPOJRZAŁEM �MIERCI PROSTO W OCZY…  
– O PRZYCZYNACH I MOTYWACH UCHODSTWA 
Analiz� poszczególnych faz urazu zwi�zanego z przymusow� migracj�, które maj� wpływ 
na pó�niejsze problemy uchod�ców z adaptacj� w społecze�stwie przyjmuj�cym, rozpo-
cz�� nale�y od okresu sp�dzonego jeszcze w kraju pochodzenia. Czas poprzedzaj�cy bez-
po�rednio decyzj� o opuszczeniu ojczyzny wi��e si� ze szczególnie trudnymi 
i traumatycznymi wydarzeniami. To wła�nie przyczyny, dla których uchod�cy decyduj�
si� na wyjazd z kraju, odró�niaj� ich od pozostałych migrantów i bezpo�rednio wpływaj�
na ich zdolno�� do przystosowania si� do �ycia w nowych warunkach. Uchod�stwo 
                                                 
W drugim zogniskowanym wywiadzie grupowym uczestniczyło 7 respondentów (3 kobiety, 4 m��-
czyzn) z nast�puj�cych krajów afryka�skich: Burundi (2), Uganda (1), Wybrze�e Ko�ci Słoniowej 
(1), Kenia (2), Sierra Leone (1). Wszyscy respondenci znajdowali si� w procedurze o nadanie statu-
su uchod�cy. W trzecim fokusie uczestniczyli wył�cznie uznani uchod�cy, b�d�cy w trakcie reali-
zacji indywidualnych programów integracyjnych. W badaniu tym wzi�ło udział 10 uczestników (2 
kobiety, 8 m��czyzn), jeden respondent był narodowo�ci białoruskiej, jeden azerskiej, pozostali 
respondenci deklarowali narodowo�� czecze�sk�. Kolejnym wykorzystanym narz�dziem badaw-
czym była obserwacja uczestnicz�ca, mo�liwa dzi�ki temu, �e autorka na co dzie� pracuje w Stowa-
rzyszeniu Interwencji Prawnej, gdzie udziela porad prawnych cudzoziemcom staraj�cym si� o na-
danie statusu uchod�cy w Polsce, a zatem funkcjonuje w �rodowisku osób zwi�zanych z przymu-
sowymi migrantami. 
3 H. Grzymała-Moszczy�ska, E. Nowicka, Go�cie i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej 
w obozach dla uchod�ców oraz otaczaj�cych je społeczno�ciach lokalnych, Kraków 1998, s. 130. 
4 Wi�cej na ten temat w niniejszej publikacji: A. Chrzanowska, Kulturowe uwarunkowania funkcjo-

nowania migrantów przymusowych na polskim rynku pracy na przykładzie społeczno�ci czecze�-
skiej, s. 113 
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w przeciwie�stwie do dobrowolnych, na przykład zarobkowych migracji, spowodowane 
jest bowiem nie tyle ch�ci� poprawienia swego losu, w tym sytuacji ekonomicznej, ile 
walk� o własne przetrwanie. Przymusowi migranci uciekaj� przed prze�ladowaniami, któ-
rym nierzadko towarzysz� konflikty zbrojne, rewolucje, czystki etniczne. Okres poprze-
dzaj�cy ucieczk� zazwyczaj wypełniony jest nieko�cz�cym si� do�wiadczaniem strachu, 
obawy o �ycie własne i najbli�szych. Uczucie l�ku narasta wraz z pojawianiem si� kolej-
nych tragicznych wydarze�. Kr�g nieszcz��� zaczyna si� coraz bardziej zacie�nia�. Nie-
bezpiecze�stwo jest ju� coraz bli�ej. Okrucie�stwa zaczynaj� dotyka� osoby najbli�sze. 
Przyszli uchod�cy niejednokrotnie staj� si� �wiadkami pobi�, zn�cania si�, tortur 
i tragicznej, cz�sto odartej z resztek godno�ci ludzkiej, �mierci. Ofiarami nierzadko s� ich 
przyjaciele, krewni, najbli�sza rodzina. Widz�c tragedie, jakie spotykaj� ich najbli�szych, 
przyszli uchod�cy zaczynaj� rozumie�, �e atak na ich �ycie jest ju� wył�cznie kwesti�
czasu. Zazwyczaj jednak ludzie, którzy pó�niej decyduj� si� na ucieczk�, przez pewien 
czas usiłuj� ignorowa� narastaj�ce zagro�enie i prowadzi�, mimo wszystko w miar� mo�-
liwo�ci normalny tryb �ycia. Z ró�nych wzgl�dów nie chc�c opu�ci� ojczyzny �ywi� na-
dziej�, �e nieszcz��cie ich ominie, �e uda im si� przetrwa�. Bezpo�redni� przyczyn�
ucieczki cz�sto staje si� ju� nie tyle obawa wynikaj�ca z do�wiadcze� innych osób, ale 
dopiero własne prze�ycia, podczas których uchod�cy sami ocieraj� si� o �mier�. Tragiczne 
do�wiadczenia przemocy nierzadko skutkuj� powa�nymi problemami zdrowotnymi, cz�sto 
staj� si� przyczyn� do�ywotniego kalectwa, wywieraj� tak�e ogromny wpływ na ludzk�
psychik�, zmieniaj�c j� cz�sto w sposób nieodwracalny. Wszystko to w przyszło�ci b�dzie 
miało wpływ na problemy z integracj� w nowym społecze�stwie, w tym zwłaszcza aktyw-
ne poszukiwanie swego miejsca na rynku pracy.  
 Decyzja o ucieczce z ojczyzny podejmowana jest zwykle dopiero wówczas, gdy 
jednostka nie widzi ju� dla siebie i swych najbli�szych �adnej innej szansy. Jednak�e od jej 
podj�cia do rzeczywistego przekroczenia granicy cz�sto upływa wiele czasu, niezb�dnego 
dla zgromadzenia wystarczaj�cych na podró� �rodków finansowych. Okres ten jest naj-
trudniejszy, poniewa� przyszły uchod�ca jest ju� w pełni �wiadom, i� jedynym ratunkiem 
dla niego staje si� ucieczka, na któr� jednak musi czeka�. Wyjazd z kraju ogarni�tego woj-
n� lub innymi zamieszkami nie jest bowiem łatwy ani tani. Człowiek zagro�ony prze�la-
dowaniami zazwyczaj nie ma mo�liwo�ci uzyskania paszportu zgodnie z prawem, a za 
nielegalny dokument musi zapłaci� wysok� cen�. Ogromne sumy pieni�dzy równie� s�
potrzebne na podró�, która cz�sto organizowana jest przez po�redników zajmuj�cych si�
nielegalnym przerzutem osób. Ze wzgl�du na narastaj�ce niebezpiecze�stwo, �rodki finan-
sowe niezb�dne na wyjazd zbierane s� w ogromnym po�piechu. Uchod�cy chc�c umo�li-
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wi� sobie ucieczk�, zmuszeni s� najcz��ciej do sprzeda�y dorobku całego �ycia, niejedno-
krotnie za niewspółmiernie nisk�, w stosunku do warto�ci, cen�. Zale�y im bowiem na 
czasie, a podczas wojny lub innych zamieszek warto�� rynkowa rzeczy kształtuje si� zu-
pełnie inaczej ni� w czasach pokoju. Towary luksusowe kupione za ogromne pieni�dze w 
dobie pokoju staj� si� zupełnie bezwarto�ciowe i cz�sto nie znajduj� kupca w czasach, 
w których jedynym naprawd� po��danym dobrem jest bezpiecze�stwo. Do�wiadczenie 
degradacji społecznej, wynikaj�cej z przymusowego wyzbycia si� całego dorobku �ycia 
własnego, a nierzadko tak�e swych przodków jest kolejnym traumatycznym prze�yciem 
maj�cym długoterminowy wpływ na psychik� jednostki i jej zdolno�� do pó�niejszej adap-
tacji w nowych warunkach. Oto z dnia na dzie� jednostka staje si� nikim, wszystko, co 
osi�gn�ła do tej pory, przestaje si� nagle liczy�. Od tego momentu bowiem staje si�
uchod�c�, pozostałe elementy jej to�samo�ci spychane s� na dalszy plan. 

2. NIE WIEDZIAŁAM, KOGO BRA� NA R�CE… JEDNO DZIECKO CZY DRU-
GIE… WSZYSTKIE DZIECI PŁAKAŁY… A MIAŁAM JESZCZE TORBY… – CZYLI 
UCIECZKA
Kolejnym traumatycznym prze�yciem jest samo do�wiadczenie ucieczki. Na tym etapie 
bowiem uchod�ca rozpoczyna najtrudniejsz� podró� swojego �ycia. Pozostawia za sob�
wszystko, co było mu dot�d bliskie i pod��a w nieznane, cz�sto nie wiedz�c, gdzie i kiedy 
zako�czy si� jego w�drówka. Dla wielu jest to najdalsza podró� ich �ycia, dla niektórych –
 w ogóle ich pierwsza podró� zagraniczna. Podj�cie decyzji o opuszczeniu własnej ojczy-
zny jest aktem wymagaj�cym ogromnej odwagi i determinacji. Ucieczka z kraju ogarni�-
tego zamieszkami jest szalenie niebezpieczna i w ka�dej chwili mo�e sko�czy� si� tragicz-
nie. Uchod�cy pokonuj� cz�sto w bardzo trudnych warunkach tysi�ce kilometrów. Niejed-
nokrotnie uciekaj� całe rodziny, nierzadko z male�kimi dzie�mi. Bardzo cz�sto uciekinie-
rzy po drodze padaj� ofiar� oszustw po�redników, którzy – obiecuj�c bezpieczny przejazd 
– �eruj� na ludzkim nieszcz��ciu, wyci�gaj�c od uchod�ców ich ostatnie pieni�dze. Cz���
uciekinierów nie do�ywa ko�ca podró�y, umieraj� z głodu i wycie�czenia spowodowane-
go nieludzkimi warunkami transportu. W sytuacji, gdy przejazd organizowany jest przez 
po�rednika, zdarza si�, �e uchod�ca nie wie nawet ani przez jakie przeje�d�a pa�stwa, ani 
co jest ostatecznym celem jego podró�y. Jednak bez wzgl�du na to, jak zorganizowana jest 
podró�, Polska zazwyczaj nie jest �wiadomie wybranym przez uchod�ców celem podró�y.  
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3. KIEDY WIESZ, �E TWOJE �YCIE JEST ZAGRO�ONE, MUSISZ PRZYJ��
KA�D� OFERT�, KA�D� MO�LIWO�� WYJAZDU… PIERWSZA SZANSA, TO 
BYŁ WYJAZD DO POLSKI… NIE MOGŁEM ODMÓWI�, NIE WIEDZIAŁEM, CO 
SI� MO�E WYDARZY� KOLEJNEGO DNIA… – CZYLI DLACZEGO POLSKA? 
Rzadko zdarza si�, �eby przymusowi migranci �wiadomie wybierali Polsk� jako cel swojej 
ucieczki. Najcz��ciej jest to po prostu pierwsza mo�liwo�� wydostania si� z ogarni�tej 
chaosem ojczyzny. Decydowa� mo�e albo blisko�� geograficzna naszego kraju, albo ła-
two�� uzyskania wizy. Niektórzy uchod�cy trafiaj� te� do Polski, poniewa� s� tu ju� ich 
krewni lub znajomi, którzy wcze�niej przetarli dla nich szlaki. Zdecydowana wi�kszo��
cudzoziemców traktuje jednak Polsk� tylko jako przystanek w drodze do krajów zachod-
nioeuropejskich, gdzie chcieliby si� osiedli�. Bardzo wielu z nich pozostaje w Polsce na 
dłu�ej dopiero po deportacji z zachodniej Europy. Do wyj�tków nale�� przypadki, gdy 
cudzoziemcy �wiadomie wybrali Polsk� jako miejsce, w którym chcieliby poszukiwa�
schronienia. Powody, dla których ta nieliczna grupa cudzoziemców zdecydowała si� przy-
jecha� wła�nie do naszego kraju, s� bardzo ró�ne. Najcz��ciej jednak wymienianym mo-
tywem jest przekonanie, �e Polacy ze wzgl�du na własne do�wiadczenia historyczne ła-
twiej ni� inne narody s� w stanie zrozumie� problemy przymusowych migrantów. Równie 
cz�sto przywoływanym uzasadnieniem wyboru jest przynale�no�� Polski do Unii Europej-
skiej, co dla uchod�ców jest o tyle wa�ne, i� w ich mniemaniu mo�e ułatwi� przedostanie 
si� na zachód Europy. Bardzo rzadko zdarza si�, by przymusowi migranci mieli wiedz� o 
warunkach �ycia w Polsce i wła�nie ni� kierowali si� przy planowaniu ucieczki. Do wyj�t-
kowych nale�y sytuacja, w której uchod�ca wybiera Polsk� jako kraj swojego schronienia 
ze wzgl�du na wcze�niejsze osobiste do�wiadczenia. Wi�kszo�� przymusowych migran-
tów, ł�cznie z tymi, którzy �wiadomie postanowili przyjecha� do Polski, nigdy wcze�niej 
tu nie była, nie znała �adnych Polaków, a decyzj� swoj� opierała jedynie na informacjach 
przeczytanych lub zasłyszanych od innych. Zaledwie jeden spo�ród wszystkich responden-
tów przyznał, �e zdecydował si� na przyjazd do Polski ze wzgl�du na swój wcze�niejszy 
pobyt w naszym kraju.  
 Jak wcze�niej podkre�lono, najcz��ciej Polska staje si� celem przymusowych mi-
gracji w sposób przypadkowy; bardzo rzadko decyzja o przyje�dzie do naszego kraju jest 
podejmowana �wiadomie, na podstawie wiedzy o panuj�cych w Polsce realiach. 
W zwi�zku z powy�szym uchod�cy przyje�d�aj�cy do Polski bardzo cz�sto nie wiedz�
o niej zupełnie nic lub posiadaj� jedynie strz�pki informacji. Zaskakuj�ce jest, �e cz�sto 
najmniejszej wiedzy o Polsce nie posiadaj� równie� cudzoziemcy przybywaj�cy ze sto-
sunkowo nieodległych krajów byłego Zwi�zku Radzieckiego. Brak jakiejkolwiek wiedzy 
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na temat Polski i Polaków powoduje, i� szczególnego znaczenia nabieraj� pierwsze chwile 
po przekroczeniu granicy, pierwsze kontakty z Polakami, nowe do�wiadczenia w kraju 
przyjmuj�cym, poniewa� na ich podstawie cudzoziemcy konstruuj� nast�pnie wizerunek 
Polski i Polaków. Sposób, w jaki uchod�cy postrzegaj� społecze�stwo, w którym przyszło 
im �y�, ma za� kolosalne znaczenie dla procesu ich adaptacji, w tym integracji na rynku 
pracy. 

4. PRZECIE� MY NIE JESTE�MY PRZEST�PCAMI, A JEDNAK TRZYMALI NAS 
W TYM ARESZCIE… JA TEGO DO TEJ PORY NIE MOG� ZROZUMIE�; PRZE-
CIE� OD RAZU NA GRANICY POWIEDZIELI�MY IM, �E PRZYJECHALI�MY 
PROSI� O STATUS UCHOD�CY; ZGODZILI SI� NAS WPU�CI� BEZ WIZ, WIE-
DZIELI, PO CO PRZYJECHALI�MY, A POTEM NAS ZA TO ZAMKN�LI… JAK 
BANDYTÓW… – O POBYCIE W ARESZCIE 
Dla du�ej cz��ci przymusowych migrantów pierwszy okres pobytu w Polsce jest szczegól-
nie trudny, bowiem wielu z nich zaraz po dotarciu do naszego kraju trafia do o�rodków 
strze�onych b�d� aresztów w celu wydalenia.  Uchod�cy bardzo ci��ko znosz� odosobnie-
nie, zwłaszcza za� pobyt w areszcie ze wzgl�du na fakt, i� w wielu przypadkach decyzja 
o ucieczce z ojczyzny spowodowana była bezpodstawnymi aresztowaniami, z którymi 
niejednokrotnie wi�zały si� liczne tortury i prze�ladowania. Okres sp�dzony w areszcie 
cz�sto jest zatem kolejnym traumatycznym wydarzeniem w �yciu, i tak ju� bardzo mocno 
do�wiadczonych przez los uchod�ców. Stygmatyzuj�cy efekt pobytu tam niew�tpliwie 
wpływa w sposób negatywny tak�e na ich pó�niejsz� zdolno�� do integracji z polskim 
społecze�stwem. Ju� na pocz�tkowym etapie kontaktów ze społecze�stwem przyjmuj�cym 
uchod�ca uznany zostaje bowiem za „gorszego”, naruszaj�cego prawo pa�stwa przyjmuj�-
cego, za co musi ponie�� kar�.  

5. JESTE�MY SZCZ��LIWI, �E MAMY GDZIE MIESZKA� I CO JE��…, �E MA-
MY DACH NAD GŁOW� I �E JESTE�MY TU BEZPIECZNI – POBYT 
W O�RODKU DLA UCHODCÓW 
Wi�kszo�� przymusowych migrantów w Polsce po wyj�ciu z aresztu b�d� z pomini�ciem 
tego etapu, trafia do o�rodków dla uchod�ców, w których sp�dzaj� czas oczekiwania na 
decyzj� w sprawie swojego statusu. Zazwyczaj ich pierwsze wra�enie dotycz�ce tak zwa-
nych „obozów” jest stosunkowo pozytywne. Od dłu�szego czasu maj� bowiem mo�liwo��
odpocz�� po trudach podró�y, ewentualnie tak�e aresztu oraz odetchn�� od tego wszyst-
kiego, przed czym musieli ucieka�. Pocz�tkowo uchod�cy przez długi czas nie mog� uwie-
rzy� w to, �e zagro�enie naprawd� min�ło. Pod�wiadomie nadal czekaj� na najgorsze, �yj�
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w ci�głej obawie, a zastan� rzeczywisto�� interpretuj� w kategoriach dotychczasowych 
do�wiadcze�. Niestety bywa równie�, �e ci�g nieszcz���, z powodu których uchod�ca zde-
cydował si� opu�ci� sw� ojczyzn�, nie ko�czy si� wraz z wyjazdem z kraju. Cz�sto bo-
wiem oprawcy mszcz� si� za ucieczk� poszukiwanego na tych, którzy pozostali. Cudzo-
ziemcy, b�d�c ju� w Polsce, kontaktuj� si� z najbli�szymi, którzy pozostali w ojczy�nie i 
dowiaduj� si�, �e tragedia ich rodziny nie dobiegła ko�ca. W takich okoliczno�ciach 
uchod�cy wyj�tkowo trudno uwierzy� w to, �e koszmar ma ju� za sob�. Martwi�c si� o 
tych, którzy, pozostawszy w ojczy�nie, wci�� nara�eni s� na niebezpiecze�stwo, nie jest w 
stanie wykorzysta� szansy na nowe �ycie w bezpiecznym miejscu. Pierwszy okres pobytu 
w nowym kraju uchod�cy po�wi�caj� zatem stopniowemu przyzwyczajaniu si� do od-
miennej, bezpiecznej rzeczywisto�ci, staraj�c si� wyzby� nawyków nabytych w czasach 
zagro�enia. Nie potrafi� my�le� jeszcze o przyszło�ci. Na tym etapie najwa�niejsza jest 
tera�niejszo��, w której po raz pierwszy od dawna zapewniony maj� dach nad głow�, a ich 
dzieci nie płacz� z głodu, strachu i wycie�czenia. Stopniowo te� widma przeszło�ci zaczy-
naj� ust�powa�, uchod�cy zaczynaj� powoli wierzy� w to, �e w nowym miejscu b�d� bez-
pieczni. Pocz�tkowo to wła�nie uczucie bezpiecze�stwa napawa ich wielk� rado�ci�
i wdzi�czno�ci�.  
 Powoli jednak tak zwana „faza turystyczna”5, w której cudzoziemiec zachwyca si�
now� dla niego rzeczywisto�ci�, mija i uchod�ca zaczyna odczuwa� trudy codziennego 
�ycia w o�rodku. Migranci sp�dzaj� w o�rodku co najmniej kilka pierwszych miesi�cy 
swego pobytu w naszym kraju. Zdarza si� równie�, �e ze wzgl�du na przedłu�an� wielo-
krotnie procedur� o nadanie statusu uchod�cy w tak zwanym „obozie” cudzoziemcy 
mieszkaj� nawet kilka lat. Wiele o�rodków dla uchod�ców funkcjonuj�cych na terenie 
Polski znajduje si� w miejscach oddalonych od osiedli mieszkaniowych. Najdobitniejszym 
tego przykładem jest centralny o�rodek recepcyjny w D�baku, znajduj�cy si� w �rodku 
lasu. Miejsce to zapewnia uchod�com z pewno�ci� dobre warunki rekreacyjne i koj�cy 
wpływ otaczaj�cej przyrody, jednak�e zdecydowanie nie jest odpowiednie ze wzgl�du na 
cel, jakim miałaby by� integracja cudzoziemców ze społecze�stwem polskim. W zwi�zku 
z niefortunnym usytuowaniem niektórych o�rodków, jak równie� ze wzgl�du na szereg 
innych uwarunkowa�, o�rodek dla uchod�ców jest cz�sto jedynym miejscem, w którym 
sp�dzaj� oni czas w oczekiwaniu na decyzj� Urz�du ds. Repatriacji i Cudzoziemców 
(URiC). Niejednokrotnie zdarza si�, i� cudzoziemcy przebywaj�cy w naszym kraju od 

                                                 
5 Grzymała-Moszczy�ska, Nowicka, op.cit., s. 138.  
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kilku, a czasami nawet kilkunastu miesi�cy, nie znaj� polskiej rzeczywisto�ci poza t�, któ-
rej mog� do�wiadczy� w o�rodku.  

Okres sp�dzony w o�rodku dla uchod�ców, zwłaszcza gdy trwa długo, ma zatem 
niebagatelny wpływ na dalsze �ycie tych cudzoziemców, którzy otrzymali ju� decyzj�
legalizuj�c� ich pobyt w Polsce, w tym na perspektywy ich integracji z polskim społecze�-
stwem. Z tego wzgl�du nale�y dokładniej przyjrze� si� realiom panuj�cym w tych instytu-
cjach. 

6. JA NIE ZNAM POLAKÓW… NIE MAM �ADNYCH KONTAKTÓW, NAJMNIEJ-
SZYCH… I NIE WIEM, JAK TE KONTAKTY NAWI�ZYWA�… JA MIESZKAM TU 
JU� DZIESI�� MIESI�CY I MUSZ� PRZYZNA�, �E CZUJ� SI� TAK, JAKBYM 
SIEDZIAŁ W WI�ZIENIU – O�RODEK DLA UCHODCÓW JAKO NARZ�DZIE 
SEPARACJI 
Specyfika o�rodków dla uchod�ców powoduje, i� nawet ci cudzoziemcy, którzy przebywa-
j� w naszym kraju od dłu�szego czasu nie znaj� społecze�stwa, w którym przyszło im �y�. 
Nie maj�c zbyt licznych kontaktów z Polakami, zazwyczaj �yj� zamkni�ci w swoich spo-
łeczno�ciach, na obrze�ach głównego nurtu �ycia społecznego. Ogl�daj� tocz�c� si� wokół 
nich rzeczywisto�� społeczn� tak, jak ogl�da si� film z wył�czonym d�wi�kiem. Co� wi-
dz�, co� do nich dociera, ale nie s� pewni znaczenia tego, co postrzegaj�. Przyswojenie 
sobie pewnych informacji na temat obyczajowo�ci danej społeczno�ci wymaga bowiem 
stałego przebywania z jej reprezentantami i to nie tylko w roli obserwatora, ale uczestnika 
kontaktów mi�dzyludzkich. Szansy na takie aktywne uczestnictwo w �yciu społecze�stwa 
przyjmuj�cego s� pozbawieni przymusowi migranci mieszkaj�cy w wydzielonych o�rod-
kach dla uchod�ców. Sytuacja ta wynika bezpo�rednio z usytuowania wi�kszo�ci o�rod-
ków, jak równie� ze specyfiki tych instytucji6.  
 Po przekroczeniu progu o�rodka dla uchod�ców odnosi si� wra�enie, �e wybrało 
si� w podró� do innego kraju. Wi�kszo�� o�rodków w Polsce zamieszkała jest wył�cznie 
przez przybyszów z Kaukazu, w przewa�aj�cej cz��ci narodowo�ci czecze�skiej. 
W o�rodkach tych na �cianach wisz� czecze�skie flagi oraz godła Czecze�skiej Republiki 
Iczkeria, o której wolno�� walczyli przybywaj�cy do Polski przymusowi migranci. Na 
korytarzach słycha� muzyk� kaukask�, liczne ogłoszenia napisane s� w j�zyku czecze�-
skim, sporadycznie rosyjskim – te ostatnie wywieszane s� głównie przez pracowników 
o�rodka. Uchod�cy ogl�daj� telewizj� rosyjsk�, słuchaj� rosyjskiego radia. Zazwyczaj nie 

                                                 
6 Aktualny spis wszystkich o�rodków dla cudzoziemców ubiegaj�cych si� o status uchod�cy w raz z 
adresami znajduje si� na stronie: www.uric.gov.pl/Adresy,osrodkow,249.html 
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próbuj� nawet stara� si� zrozumie� polskich programów. Uchod�cy z Czeczenii stanowi�
w Polsce najwi�ksz� grup� narodowo�ciow� w�ród przymusowych migrantów. Cz�sto całe 
o�rodki zamieszkane s� wył�cznie przez Czeczenów. Powoduje to sytuacj�, w której cu-
dzoziemcy, przyje�d�aj�cy cz�sto całymi rodzinami, klanami, a nawet wioskami funkcjo-
nuj� według tych samych zasad, wedle których �yli w Czeczenii. Ma to ogromny wpływ 
na ich zdolno�� do adaptacji w nowym społecze�stwie, w tym tak�e poszukiwanie swego 
miejsca na rynku pracy. Cudzoziemcy, przebywaj�c w o�rodku dla uchod�ców, zazwyczaj 
nie nabywaj� nowej wiedzy na temat otaczaj�cego ich społecze�stwa polskiego, wi�kszo��
informacji czerpi� z plotek i opowie�ci swych rodaków, cz�sto nie maj�cych wiele wspól-
nego z rzeczywisto�ci�. Na tym etapie wi�kszo�� z nich nie nabywa nowych umiej�tno�ci 
potrzebnych do podj�cia pracy po zalegalizowaniu pobytu. Brak programów preintegra-
cyjnych, skierowanych do cudzoziemców b�d�cych jeszcze w procedurze o nadanie statu-
su uchod�cy, powoduje, �e czas ten jest stracony z perspektywy pó�niejszych prób odnale-
zienia si� na rynku pracy. Kolejny problem stanowi silna kontrola społeczna wyst�puj�ca 
w kulturze wielu społeczno�ci imigranckich, w tym w kulturze czecze�skiej. Obawiaj�c si�
odrzucenia ze strony innych mieszka�ców o�rodka, uchod�cy cz�sto nie podejmuj� dzia-
ła�, mog�cych im pomóc przystosowa� si� do �ycia w nowym społecze�stwie. Boj� si�
anga�owa� w przedsi�wzi�cia, które sami uznaj� za słuszne, lecz które nie s� akceptowane 
przez ich rodaków. Ta szczególna presja społeczna odczuwana jest tak�e na pó�niejszym 
etapie, ju� po opuszczeniu o�rodka, co utrudnia podejmowanie pracy w niektórych, nieak-
ceptowanych kulturowo zawodach.  
 Nieco inaczej sytuacja kształtuje si� w o�rodkach zamieszkałych przez cudzoziem-
ców ró�nych narodowo�ci7. Tam równie� odnosi si� wra�enie, �e przebywa si� poza grani-
cami Polski, jednak�e du�e zró�nicowanie mieszka�ców pochodz�cych zarówno z Afryki, 
jak i Azji oraz krajów byłego ZSRR nie pozwala na zamykanie si� ich w swoich społecz-
no�ciach etnicznych, co jak wskazano powy�ej cz�sto utrudnia aktywne uczestnictwo w 
rynku pracy. Jedynym wspólnym j�zykiem mieszka�ców, w którym mog� oni wzajemnie 
si� ze sob� komunikowa�, to bardzo cz�sto j�zyk polski, co sprzyja szybszej nauce, a w 
efekcie te� nawi�zywaniu kontaktów z polskim społecze�stwem. 
 Jednak�e zarówno w o�rodkach jednolitych pod wzgl�dem narodowo�ci miesz-
ka�ców, jak i w „obozach” wielokulturowych, w wi�kszo�ci przypadków cudzoziemcy 

                                                 
7 W czerwcu 2007 r. taki o�rodek był jeden i przebywało w nim 150 mieszka�ców z 41 pa�stw oraz 
1 bezpa�stwowiec. W�ród mieszka�ców o�rodka najwi�cej było obywateli Kamerunu (18 osób), 
Białorusi (15), Pakistanu (13), Federacji Rosyjskiej (11) oraz Nigerii (9). 
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staraj�cy si� w Polsce o ochron� maj� niewielkie, raczej sporadyczne kontakty 
z przedstawicielami społecze�stwa przyjmuj�cego. O�rodek dla uchod�ców staje si� swoi-
stym narz�dziem separacji nie tylko ze wzgl�du na oddalenie przestrzenne od osiedli 
mieszkalnych, ale przede wszystkim z powodu dystansu społecznego, wyst�puj�cego mi�-
dzy uchod�cami a przedstawicielami społeczno�ci, w których �yj�. Społeczno�ci lokalne 
zamieszkuj�ce okolice, w których otwierane s� o�rodki dla uchod�ców, nie s� zazwyczaj 
informowane o planowanym otwarciu takiej instytucji, a ju� w szczególno�ci nie dowiadu-
j� si�, kim s� mieszka�cy o�rodków. Trudno si� w takiej sytuacji dziwi�, i� niejednokrot-
nie mieszka�cy okolic, w których działaj� o�rodki dla uchod�ców, boj� si� kontaktów 
z cudzoziemcami, nie wiedz�c, kim oni s� i czego mog� si� po nich spodziewa�. Społecz-
no�ci lokalne w Polsce nie s� przygotowane na kontakt z uchod�cami. Gdy o�rodek dla 
uchod�ców znajduje si� w�ród polskich osiedli mieszkalnych, brakuje jakiejkolwiek płasz-
czyzny, na której mogłoby doj�� do kontaktu mi�dzy cudzoziemcami a przedstawicielami 
polskiego społecze�stwa. Trudno bowiem po prostu zaczepi� kogo� na ulicy, zwłaszcza 
gdy nie zna si� j�zyka, a nie istniej� miejsca, w których dochodziłoby do spotka� Polaków 
z uchod�cami, opieraj�cych si� na czym� wi�cej ni� na pobie�nych kontaktach. Cudzo-
ziemcy cz�sto narzekaj�, �e jedyni Polacy, którzy interesuj� si� �yciem o�rodka, pochodz�
z marginesu społecznego. Opowiadaj� równie� o swoich rozpaczliwych próbach nawi�za-
nia kontaktu i poszukiwaniu przyjaciół w�ród społecze�stwa polskiego. W najtrudniejszej 
sytuacji, je�li chodzi o mo�liwo�� nawi�zania kontaktu ze �wiatem zewn�trznym, s�
mieszkaj�ce w o�rodkach kobiety, zwłaszcza wyznania muzułma�skiego. Oczywi�cie sy-
tuacja ta nie jest identyczna we wszystkich rodzinach uchod�czych i zdecydowanie ró�ni 
si� w zale�no�ci od uwarunkowa� kulturowych danej społeczno�ci, a jeszcze cz��ciej od 
indywidualnych cech ka�dej rodziny. Niemniej jednak ze wzgl�du na fakt, i� we wszyst-
kich kulturach to kobieta zazwyczaj ponosi ci��ar wychowywania dzieci i prowadzenia 
domu, reprezentantki tej płci maj� najwi�ksze trudno�ci w nawi�zywaniu kontaktów ze 
�wiatem spoza murów o�rodka dla uchod�ców.  
 Brak przygotowania społeczno�ci lokalnych na przyj�cie przymusowych migran-
tów powoduje równie� liczne problemy w szkołach, do których ucz�szczaj� dzieci 
uchod�cze. Mali cudzoziemcy maj� problemy ze znalezieniem przyjaciół, niejednokrotnie 
s� dyskryminowani przez rówie�ników ze wzgl�du na pochodzenie, nauczyciele za� nie 
przygotowani zazwyczaj do pracy w �rodowisku wielokulturowym i nie�wiadomi proble-
mów, z którymi borykaj� si� przymusowi migranci w Polsce, w wi�kszo�ci wypadków nie 
potrafi� wspomóc najmłodszych uchod�ców w trudnym procesie adaptacyjnym w nowej 
szkole. 
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 Podsumowuj�c, mieszka�cy o�rodków dla uchod�ców maj� sporadyczne kontakty 
z przedstawicielami społecze�stwa przyjmuj�cego. Najcz��ciej w interakcje wchodz�
z pracownikami o�rodków. W zwi�zku z tym nierzadko cudzoziemcy wyrabiaj� sobie opi-
ni� o całym polskim społecze�stwie wła�nie w oparciu o swe do�wiadczenia z kontaktów 
z pracownikami URiC zarówno pracuj�cymi w o�rodkach, jak i odpowiedzialnymi za 
przeprowadzenie procedury o nadanie statusu uchod�cy.  

7. CZŁOWIEK ZACZYNA CZU�, �E JEST W SYTUACJI BEZ WYJ�CIA, �E I TAK 
NIC OD NIEGO NIE ZALE�Y I OD TEGO WSZYSTKO TO SI� POTEM ZACZY-
NA… – O�RODEK DLA UCHODCÓW JAKO INSTYTUCJA TOTALNA 
O�rodek dla uchod�ców staje si� swoistym narz�dziem separacji przymusowych migran-
tów od przedstawicieli społecze�stwa polskiego. Uchod�cy – jak wcze�niej podkre�lono –
 zazwyczaj sp�dzaj� w o�rodkach całe dnie, a kontakty ze �wiatem zewn�trznym nawi�zu-
j� rzadko i s� to znajomo�ci raczej bardzo pobie�ne. Sytuacja ta nie wynika z winy cudzo-
ziemców ani te� przedstawicieli polskiego społecze�stwa, a wi��e si� �ci�le z organizacj�
o�rodków dla uchod�ców, które s� typowym przykładem goffmanowskiej instytucji total-
nej. Jedn� z konstytutywnych cech instytucji totalnych opisanych przez Ervinga Goffmana, 
która charakterystyczna jest równie� dla o�rodków dla uchod�ców, jest wła�nie opisany 
powy�ej mechanizm �cisłego oddzielenia od �wiata zewn�trznego. Separacja ta mo�liwa 
jest dzi�ki temu, i� podobnie jak w innych instytucjach o charakterze totalnym o�rodki dla 
uchod�ców funkcjonuj� w taki sposób, by wszystkie potrzeby jego mieszka�ców mogły 
by� zaspokajane na miejscu. Ka�dy o�rodek ma zatem stołówk� odpowiedzialn� za �ywie-
nie uchod�ców, gabinet lekarski, �wietlic�, w której dzieci si� bawi�, doro�li za� ogl�daj�
wieczorami telewizj�, a nawet własn� �wi�tyni�. „Totalno��” instytucji stworzonej przez 
administracj� pot�gowana jest działaniami samych cudzoziemców. W wielu obozach 
funkcjonuj� bowiem zakłady fryzjerskie, cukiernie, gabinety tradycyjnej medycyny, masa-
�u. Bez opuszczania o�rodka mo�na kupi� komputer, telewizor, a nawet samochód. Sytua-
cja ta powoduje, i� uchod�cy utrzymuj� kontakty ze �wiatem zewn�trznym nad wyraz 
rzadko, a całe ich �ycie dzi�ki takiej organizacji skupia si� wła�nie w o�rodkach.  
 Podobnie jak w innych instytucjach totalnych, uchod�cy s� pozbawieni mo�liwo-
�ci decydowania o swoim losie, nawet w najdrobniejszych kwestiach. Pocz�wszy od posił-
ków, które wydawane s� w przeznaczonych do tego stołówkach, przez wydzielanie leków 
w gabinecie lekarskim, a� po przydział kieszonkowego – uchod�com odebrano w ten spo-
sób mo�liwo�� decydowania o własnym �yciu, a wszelkie ich potrzeby realizowane s� na 
podstawie �ci�le okre�lonych regulaminów i przepisów prawa. Wszystkie dziedziny ich 
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�ycia podlegaj� kontroli i s� bezpo�rednio podporz�dkowane decyzjom pracowników 
o�rodka. Sytuacja ta powoduje, i� cudzoziemcy stopniowo zaczynaj� oboj�tnie� na własny 
los, co spowodowane jest prze�wiadczeniem, �e ich przyszło�� całkowicie od nich nie 
zale�y, i �e całe ich �ycie znajduje si� w r�kach urz�dników. Zachowanie to Goffman opi-
suje jako taktyk� wycofania z sytuacji, kiedy to człowiek przestaje si� interesowa� czym-

kolwiek poza tym, co go bezpo�rednio otacza i nie zwraca uwagi na obecno�� innych8.  
Mechanizmy rz�dz�ce instytucjami totalnymi, do jakich zaliczy� mo�na (niestety) 

o�rodki dla uchod�ców, s� w stanie wywoła� depresj� wynikaj�c� z całkowitej bezradno�ci 
nawet u osób, które w nie tak odległej przeszło�ci podejmowały si� czynów wymagaj�cych 
du�ej odwagi, determinacji i zaradno�ci. Ze zjawiskiem wyuczonej bezradno�ci bezpo-
�rednio zwi�zana jest bezczynno��. Wynika ona z jednej strony z tego, i� wi�kszo�� co-
dziennych obowi�zków uchod�cy, jak robienie zakupów spo�ywczych, gotowanie czy 
sprz�tanie, przej�ta jest przez instytucj�, z drugiej za� – z braku obowi�zku, a nawet mo�-
liwo�ci utrzymywania siebie i rodziny, spowodowanej zakazem podejmowania pracy za-
robkowej w okresie oczekiwania na decyzj� URiC9.  
 Opisany powy�ej mechanizm powstawania zjawiska wyuczonej bezradno�ci pot�-
gowany jest u uchod�ców poczuciem niepewno�ci, co do nadchodz�cej przyszło�ci, które 
wywołane jest wci�� przedłu�aj�cym si� oczekiwaniem na decyzj� ko�cz�c� procedur�
o nadanie statusu uchod�cy. Przymusowi migranci nie wiedz�c, co mo�e przynie�� im 
kolejny dzie�, nie potrafi�c zaplanowa� najbli�szej przyszło�ci, rzadko podejmuj� si� ja-
kichkolwiek zaj��. Wi�kszo�� czasu sp�dzaj� po prostu w swoich pokojach: �pi�, ogl�daj�
telewizj� lub rozmawiaj� z innymi mieszka�cami na korytarzach o�rodka. Ta niepewno��
jutra zniech�ca uchod�ców do podejmowania jakichkolwiek działa�, które mogłyby uła-
twi� im przyszł� integracj�. St�d mi�dzy innymi nieliczne mo�liwo�ci kształcenia organi-
zowane w o�rodkach dla uchod�ców, jak cho�by kursy j�zyka polskiego, ciesz� si� bardzo 
mał� popularno�ci�. Cz�sto nauk� dodatkowo utrudniaj� powracaj�ce wspomnienia trau-
matycznych prze�y�, troska o najbli�szych, t�sknota, nostalgia, a tak�e choroby oraz dole-
gliwo�ci o podło�u psychicznym. 

                                                 
8 E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, w: Elementy Teorii Socjologicznych, Warszawa 
1975, s. 163-164. 
9 Zgodnie z danymi otrzymanymi z Urz�du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców od momentu 
wprowadzenia w �ycie mo�liwo�ci ubiegania si� o zezwolenie na wykonywanie pracy w trakcie 
trwania procedury o nadanie statusu uchod�cy (w 2005 r.) do dnia 3 lipca 2007 roku wydano dzie-
si�� tego typu za�wiadcze�. Warto nadmieni�, �e projektowana nowelizacja ustawy o udzielniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (druk sejmowy nr 1988) wprowadza automatyczn� zgod�
na prac�, je�eli cudzoziemiec w procedurze o nadanie statusu uchod�cy znajduje si� ponad 6 mie-
si�cy.  
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 W „obozie” dla uchod�ców jeszcze silniej ni� w innych tego typu zakładach odse-
parowanych od �wiata zewn�trznego rysuje si� podział na dwa obce sobie �wiaty. 
W rzeczywisto�� o�rodka wpisany jest bowiem dychotomiczny podział typu „my-oni”, 
oddzielaj�cy, jak w ka�dej instytucji totalnej, �wiat personelu od �wiata mieszka�ców. 
Mechanizm ten, charakterystyczny dla opisanego przez Goffmana schematu, jest dodatko-
wo wzmacniany faktem odmiennej narodowo�ci mieszka�ców o�rodka. Brak odpowied-
niego przygotowania psychologicznego i kulturowego wielu pracowników o�rodków do 
pracy z uchod�cami nierzadko powoduje niech�� wobec cudzoziemców i postrzeganie ich 
jako obcych, kieruj�cych si� zupełnie niezrozumiałymi pobudkami. Dodatkowo, skanda-
licznie mała liczba pracowników socjalnych (1-2 osoby na kilkuset mieszka�ców o�rodka) 
powoduje, i� nie mog�c poradzi� sobie z nadmiarem pracy, niebagatelnym stresem, wywo-
łanym kontaktami mi�dzykulturowymi i ogromem problemów uchod�ców, pracownicy 
socjalni zaczynaj� widzie� w swoich podopiecznych �ródło swoich trudno�ci i z tego po-
wodu cz�sto zdarza si�, i� zaczynaj� si� do nich wrogo odnosi�. Konflikty z pracownikami 
o�rodków cz�sto wywoływane s� przez samych uchod�ców, w�ród których powszechna 
jest opinia jakoby pracownicy „zarabiali” na ich krzywdzie. Wszystko to prowadzi nie-
rzadko do wrogiej atmosfery, w wyniku której dochodzi do licznych konfliktów mi�dzy 
pracownikami o�rodków a ich podopiecznymi. W efekcie pojawia si� kolejny czynnik 
charakterystyczny dla instytucji totalnych – zjawisko dehumanizacji jednostki. Uchod�cy 
przestaj� by� dla pracowników pojedynczymi osobami po tragicznych przej�ciach, lud�mi 
posiadaj�cymi własne marzenia i aspiracje, a zaczynaj� funkcjonowa� jako liczby, kolejne 
przypadki. Pracownicy socjalni z powodu nadmiaru podopiecznych i znacznej ich rotacji 
w o�rodkach cz�sto nie znaj� dokładnie nazwisk i imion mieszka�ców, nie wiedz� zbyt 
wiele o ich losach. W niektórych biurach pracowników socjalnych wisz� schematy o�rod-
ka rozrysowane na pokoje, w których zapisane s� kolejne liczby. Liczby reprezentuj� wła-
�nie poszczególnych cudzoziemców. Cz�sto nie ma ju� pana X i Y, a pojawia si� nr 197 
z pokoju 23 i nr 153 z pokoju 45. Zjawisko dehumanizacji i depersonalizacji zwi�zane jest 
równie� z olbrzymi� biurokracj�, która obecna jest w ka�dym o�rodku dla uchod�ców. 
Powoduje to u cudzoziemców wzrost poczucia bezradno�ci i pot�gowanie wra�enia nie-
mo�liwo�ci kierowania własnym losem. Uchod�cy równie� zaczynaj� si� czu� jak niepro-

szeni go�cie, a do�wiadczenia z pracownikami o�rodka staj� si� podstaw� do formowania 
opinii o całym społecze�stwie polskim. 
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8. ONI Z TAK� NIEUFNO�CI� DO NAS PODCHODZ�… NA CZYM� TYLKO 
CHC� ZŁAPA�, TYLKO CZEKAJ�, �EBY SI� DO CZEGO� PRZYCZEPI�… 
PRZECIE� TO DAJE SI� ODCZU�, �E ONI S� NAM TACY NIECH�TNI… – 
CZYLI O WYWIADZIE STATUSOWYM 
Etapem, przez który musi przej�� ka�dy cudzoziemiec ubiegaj�cy si� o ochron� w Polsce, 
jest wywiad przeprowadzony przez pracowników Urz�du do Spraw Repatriacji 
i Cudzoziemców. W tym post�powaniu jeszcze wyra�niej ni� w codziennej rzeczywisto�ci 
o�rodka dla uchod�ców wida� zjawisko dehumanizacji (sk�din�d charakterystyczne dla 
wszelkiego rodzaju instytucji biurokratycznych). Uchod�cy s� traktowani przez urz�dni-
ków jak niechciani petenci. W wi�kszo�ci przypadków pracownicy URiC z zało�enia ka�-
dego cudzoziemca uwa�aj� za niewiarygodnego i wymagaj�, by ich przekonał, �e jego 
sprawa jest godna uwagi. Niesłychanie trudno udowodni� jest pewne okoliczno�ci, które 
były przyczyn� ucieczki. Z prze�ladowa�, tortur, bezprawnych aresztowa� nie sporz�dza 
si� zazwyczaj urz�dowych raportów, a zachowanie urz�dników prowadz�cych post�powa-
nie o nadanie statusu uchod�cy nierzadko sugeruje, �e jedynie takie dokumenty byłyby 
odpowiednim dowodem w sprawie10. Traumatyczne do�wiadczenia uchod�ców powoduj�
u nich kłopoty z pami�ci�, dlatego te� podczas wywiadu statusowego cudzoziemcy cz�sto 
przekr�caj� daty, nazwiska. Trudno si� temu dziwi�, poniewa� nie sposób 
w rzeczywisto�ci ci�głego zagro�enia, oczekiwania na spadaj�ce bomby lub nadchodz�ce 
prze�ladowania, �ledzi� wszelkie wydarzenia z kalendarzem w r�ku. Niemniej jednak, 
najmniejsza nawet nie�cisło�� w zeznaniach wykorzystywana jest zazwyczaj przeciwko 
wnioskodawcy.  

Nikt nie sprawdza, dlaczego cudzoziemiec raz podał jedn� dat�, a za drugim razem 
inn� i czy prawdopodobne jest, �e si� po prostu pomylił. Ka�d� w�tpliwo�� interpretuje si�
na niekorzy�� wnioskodawcy. Bywa, �e wspomnienia traumatycznych wydarze�
z przeszło�ci s� zbyt bolesne, by móc o nich w ogóle mówi�. Od cudzoziemców ubiegaj�-
cych si� o status uchod�cy wymagane jest bowiem, by w szczegółach opowiadali o swoich 
do�wiadczeniach, które nierzadko były tak tragiczne, �e spowodowały nieodwracalne 
zmiany w ich psychice, w zwi�zku z czym opowie�� o nich cz�sto po prostu nie jest mo�-
liwa. Przesłuchanie powoduje zatem powtórn� wiktymizacj� uchod�ców, zmuszaj�c do 
ponownego prze�ywania cierpienia, które miało miejsce w przeszło�ci.  

                                                 
10 Zaznaczy� przy tym nale�y, i� zgodnie z zasadami przyznawania statusu uchod�cy przedstawio-
nymi przez Wysokiego Komisarza ds. Uchod�ców tak rozumiane dowody nie s� niezb�dne dla 
uznania osoby za uchod�c� w rozumieniu Konwencji Genewskiej.  
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Ponadto, warto podkre�li�, i� cudzoziemcy staraj�cy si� w Polsce o status uchod�-
cy cz�sto pochodz� z kultur, gdzie opowiadanie o własnych problemach, zwłaszcza za�
o sytuacjach, w których było si� pozbawionym ludzkiej godno�ci, jest traktowane jako 
tabu. Zdarza si�, �e uchod�ca przełamał wszelkie opory i wiedz�c, �e od tego, co powie 
w czasie wywiadu zale�y całe jego przyszłe �ycie, opowiedział ze szczegółami trauma-
tyczne wydarzenia, które stały si� przyczyn� emigracji. Cen�, jak� płac� za szczero��
z urz�dnikami, b�d�c� przełamaniem tabu kulturowego, s� wyrzuty sumienia, brak sza-
cunku do samego siebie, a czasami nawet wykluczenie ze swojej społeczno�ci. Bywa, �e 
całe to po�wi�cenie idzie na marne, poniewa� urz�dnik odmawia nadania statusu uchod�-
cy, uznaj�c zeznania uchod�cy za niewiarygodne. Jest to ogromny cios dla człowieka, 
który mimo oporów zdołał otworzy� si� przed obcym, cz�sto dziel�c si� z nim najwi�k-
szymi sekretami swego �ycia. Sytuacja taka wywołuje u cudzoziemca poczucie ogromnej 
niesprawiedliwo�ci, które z bezradno�ci łatwo mo�e przerodzi� si� w prawdziw� niena-
wi��. 
 Procedura o nadanie statusu uchod�cy praktycznie niczym nie ró�ni si� od innych 
post�powa� administracyjnych. Urz�dnicy nie traktuj� cudzoziemców jak ludzi, lecz jak 
kolejne przypadki. Post�puj� wedle �ci�le wyznaczonych reguł, co nierzadko prowadzi do 
absurdalnych wyników. Cz�sto nie wiadomo, od czego zale�y decyzja, na jakich podsta-
wach przyznano b�d� odmówiono konkretnej osobie ochrony. W efekcie, cudzoziemcy 
staraj�cy si� o status uchod�cy czuj� si� bardzo niepewnie, nie wiedz�, jakiej decyzji mog�
si� spodziewa� ani z czego ona wynika. Stan niepewno�ci utrzymuje si� przez długi czas, 
gdy� od przeprowadzenia wywiadu statusowego do wydania pierwszej decyzji w sprawie 
cz�sto mija wiele miesi�cy. Okres ten cudzoziemcy sp�dzaj� w o�rodkach dla uchod�ców, 
z obaw� oczekuj�c rozstrzygni�cia, od którego zale�e� b�dzie ich przyszłe �ycie. Stan ten 
niew�tpliwie nie wpływa pozytywnie na psychik� jednostki, a wywołany stres utrudnia 
podejmowanie jakichkolwiek wysiłków, zwłaszcza intelektualnych, które miałyby wspo-
móc w przyszło�ci proces integracji, w tym tak�e znalezienie zaj�cia zarobkowego. 
 W sytuacji całkowitej separacji od polskiego społecze�stwa, w jakiej znajduj� si�
mieszka�cy o�rodków dla uchod�ców, opisane powy�ej stosunki ł�cz�ce cudzoziemców 
z pracownikami oraz urz�dnikami URiC nabieraj� szczególnego znaczenia. Jak wynika 
z wcze�niejszej analizy, dla wielu uchod�ców jest to bowiem cz�sto jedyny kontakt 
z Polakami, na podstawie którego nierzadko wyrabiaj� sobie opini� na temat całego naro-
du. Mechanizm instytucji totalnych prowadz�cy do podziału na „my-oni” w tej konkretnej 
sytuacji cz�sto przekłada si� nie tyle na obraz podziałów na my – mieszka�cy, oni –
 urz�dnicy, ile na podział na my-uchod�cy, oni – Polacy. Cz�sto zdarza si�, i� nie maj�c 
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�adnych innych do�wiadcze� w kontaktach z Polakami, uchod�cy przypisuj� niech��, któ-
r� okazuj� im pracownicy socjalni i urz�dnicy URiC, całemu społecze�stwu. Zdarza si�, �e 
cudzoziemcy nie utrzymuj�c �adnych znajomo�ci z lud�mi spoza o�rodka, s�dz�, i� całe 
społecze�stwo jest im wrogie, nie rozumie ich poło�enia i próbuje wykorzysta� ich nie-
szcz��cie dla własnego zysku. Na podstawie stosunków ł�cz�cych ich z urz�dnikami wy-
rabiaj� sobie (cz�sto niepochlebne) opinie o całym społecze�stwie, co ma niebagatelny 
wpływ na ich pó�niejsz� adaptacj� i zdolno�� do integracji.  
 To wszystko powoduje, i� problemy uchod�ców nie ko�cz� si� wraz z ucieczk�
z ich ojczyzny. Pobyt w o�rodku dla uchod�ców, jak równie� sama procedura rozpatrywa-
nia wniosków o ochron� staj� si� �ródłem wielu stresów i maj� negatywny wpływ na psy-
chik� cudzoziemców. Izolacja od otaczaj�cego �wiata, jak równie� inne cechy składaj�ce 
si� na totalny charakter o�rodków dla uchod�ców powoduj�, �e przymusowi migranci maj�
niewiele okazji, by pozna� społecze�stwo, w którym b�d� rozpoczyna� nowe �ycie. Kon-
takty z Polakami s� nadzwyczaj sporadyczne, przyja�nie zawierane s� rzadko i przewa�nie 
przypadkowo, poniewa� realia �ycia w o�rodku nie sprzyjaj� nawi�zywaniu nowych zna-
jomo�ci. Totalny charakter o�rodków dla uchod�ców wywołuje u cudzoziemców stan wy-
uczonej bezradno�ci objawiaj�cy si� bierno�ci�, apati� i oboj�tno�ci� wobec własnego 
losu. Z ludzi o nieprzeci�tnej odwadze i zaradno�ci uchod�cy bardzo szybko przeistaczaj�
si� w bezsilne istoty, które nie potrafi� przedsi�wzi�� samodzielnie �adnych kroków. Za-
zwyczaj cudzoziemcy opuszczaj�cy o�rodek dla uchod�ców nie maj� najmniejszego poj�-
cia o realiach otaczaj�cego ich �wiata, sw� wiedz� o polskim społecze�stwie opieraj� je-
dynie na domysłach, plotkach i dotychczasowych do�wiadczeniach z pracownikami o�rod-
ków i urz�dnikami URiC. Uzna� zatem nale�y, i� okres sp�dzony w o�rodku dla uchod�-
ców jest w wi�kszo�ci wypadków czasem straconym z punktu widzenia nabywania no-
wych kompetencji społecznych niezb�dnych do odnalezienia si� na rynku pracy w nowym 
społecze�stwie. 

9. Z POBYTEM JESTEM JAK BEZDOMNY… NIE DADZ� MI PIENI�DZY… ZA 
KILKA MIESI�CY WYRZUC� MNIE NAWET Z TEGO OBOZU. POWINIENEM 
SAM ZNALE�� SOBIE MIESZKANIE, PŁACI� ZA JEDZENIE… WSZYSTKO, 
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WSZYSTKO… A JAK JA MAM TO ZROBI�? JAK? – O ZGODZIE NA POBYT TO-
LEROWANY 
Uzyskanie upragnionej decyzji zezwalaj�cej na legalny pobyt w Polsce nie ko�czy pasma 
kłopotów w �yciu przymusowych migrantów. Teraz bowiem czeka ich najtrudniejszy mo-
ment, w którym musz� wyj�� z o�rodka dla uchod�ców i postara� si� uło�y� sobie �ycie na 
nowo. W szczególnie trudnej sytuacji s� cudzoziemcy, którzy nie otrzymali statusu 
uchod�cy, a jedynie zgod� na pobyt tolerowany w Polsce. Ta grupa przymusowych mi-
grantów nie otrzymuje od pa�stwa �adnego wsparcia na rozpocz�cie �ycia w nowym kra-
ju11. Dotychczas cudzoziemcy ze zgod� na pobyt tolerowany w Polsce byli pozbawieni 
dost�pu do jakichkolwiek programów ułatwiaj�cych integracj� ze społecze�stwem pol-
skim. Niedawno pojawiły si� pierwsze inicjatywy ze strony organizacji pozarz�dowych na 
rzecz tej grupy przymusowych migrantów, oferuj�ce głównie kurs j�zyka polskiego oraz 
szkolenia zawodowe12. Niemniej jednak zaj�cia te nie s� dost�pne dla wi�kszo�ci cudzo-
ziemców, którzy uzyskali zgod� na pobyt tolerowany w Polsce, mimo i� udział w nich jest 
bezpłatny. Niedost�pno�� ta wynika z niedopasowania tego rodzaju programów integra-
cyjnych do realiów �ycia osób z pobytem tolerowanym, poniewa� prowadzone s� one za-
zwyczaj w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych, kiedy osoby te pracuj� b�d�
poszukuj� pracy. Ta kategoria przymusowych migrantów jest zmuszona samodzielnie si�
utrzymywa� od razu po opuszczeniu o�rodka dla uchod�ców. Formalne przyznanie szeregu 
przywilejów zrównuj�cych cudzoziemców, którzy otrzymali zgod� na pobyt tolerowany, 
z obywatelami polskimi, jak na przykład prawo do pracy bez konieczno�ci dodatkowego 
zezwolenia czy swoboda działalno�ci gospodarczej, wydaje si� by� wył�cznie martw�
regulacj� prawn�, nie maj�c� �adnego przeło�enia na rzeczywisto�� społeczn�. Z powodu 
nabytego podczas pobytu w o�rodku syndromu wyuczonej bezradno�ci, cudzoziemcy ci 
nie maj� najmniejszych szans skorzystania z przysługuj�cych im praw. W ci�gu trzech 
miesi�cy po otrzymaniu decyzji obcokrajowcy posiadaj�cy zgod� na pobyt tolerowany 

                                                 
11 Zgodnie z projektem zmian w ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1988, dost�p-
ny w lipcu 2007 r. na stronie Sejmu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/1988) planowa-
ne jest wprowadzenie programów integracyjnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce 
ochron� uzupełniaj�c� (to nowa instytucja ochrony mi�dzynarodowej nadawanej przez Polsk�, 
zbli�ona bardzo do pobytu tolerowanego, która obejmie wszystkie osoby z Czeczenii). Maj� by�
one prowadzone analogicznie, jak programy dla uchod�ców. Ustawa w lipcu 2007 r. była przed 
pierwszym czytaniem i nie wiadomo, kiedy wejdzie w �ycie.  
12 Zaznaczy� nale�y, i� zdecydowana wi�kszo�� inicjatyw na rzecz cudzoziemców ze zgod� na 
pobyt tolerowany realizowanych jest wył�cznie w Warszawie 
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musz� opu�ci� o�rodek dla uchod�ców, trac�c tym samym dach nad głow�. Odizolowani 
dotychczas od polskiego społecze�stwa, bez znajomo�ci j�zyka polskiego b�d�
z umiej�tno�ci� porozumiewania si� na poziomie bardzo podstawowym, zazwyczaj nie 
potrafi� znale�� pracy, która umo�liwiłaby im zdobycie �rodków na utrzymanie si�, w tym 
– na wynaj�cie mieszkania. 

Cudzoziemcom, którym wydano zgod� na pobyt tolerowany w Polsce, podobnie 
jak uznanym uchod�com, przysługuje prawo do korzystania ze �wiadcze� pomocy spo-
łecznej. Pomimo faktu, i� pomoc z opieki społecznej przysługuje przymusowym migran-
tom na tych samych zasadach, które obowi�zuj� obywateli polskich, uzna� nale�y, i� jest 
ona niewystarczaj�ca dla zaspokojenia nawet najbardziej podstawowych potrzeb, jako �e 
w pocz�tkowym stadium integracji zapotrzebowania cudzoziemców s� o wiele wi�ksze ni�
potrzeby obywateli polskich.  

W tej sytuacji cudzoziemcy z pobytem tolerowanym cz�sto podejmuj� decyzj�
o wszczynaniu kolejnych post�powa� o nadanie statusu uchod�cy, co umo�liwia im prze-
dłu�enie pobytu w o�rodku b�d� decyduj� si� nielegalnie wyjecha� na zachód Europy. 
Jednak wi�kszo�� cudzoziemców, którzy w ten sposób opu�cili nasz kraj, jest nast�pnie 
deportowana do Polski na podstawie porozumie� dubli�skich13. Wzmaga to ich niech�� do 
Polski, w której dopatruj� si� winy za swoj� deportacj�. Wpływa to bardzo negatywnie na 
mo�liwo�ci integracji z polskim społecze�stwem, które cudzoziemcy obarczaj� win� za 
niemo�liwo�� wyjazdu do zachodniej Europy i brak szansy na uło�enie sobie �ycia. Sytua-
cja osób, które decyduj� si� na wchodzenie w kolejne procedury, równie� nie sprzyja inte-
gracji ze społecze�stwem przyjmuj�cym, poniewa� przedłu�aj�cy si� pobyt w o�rodku 
i niepomy�lna decyzja odmawiaj�ca nadania statusu uchod�cy pot�guj� poczucie bezsilno-
�ci i izolacji. Najcz��ciej jedynym dost�pnym zaj�ciem zarobkowym dla nieznaj�cych 
j�zyka polskiego cudzoziemców jest praca fizyczna, któr� nie wszyscy przymusowi mi-
granci s� w stanie wykonywa� ze wzgl�du na problemy zdrowotne, b�d�ce cz�sto wyni-
kiem traumatycznych zdarze� z okresu przedemigracyjnego. Wszystkie te okoliczno�ci 
powoduj�, �e niejednokrotnie jedyn� szans� na przetrwanie dla cudzoziemców ze zgod� na 
pobyt tolerowany jest nawi�zanie kontaktu z grupami przest�pczymi lub nielegalna praca 

                                                 
13 Konwencja wyznaczaj�ca pa�stwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl zło�onych 
w jednym z Pa�stw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporz�dzona w Dublinie dnia 15 VI 
1990 r. oraz b�d�ce jej nast�pstwem Rozporz�dzenie nr 343/2003 ustanawiaj�ce kryteria 
i mechanizmy okre�lania Pa�stwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie 
wniosku o azyl zło�onego w jednym z Pa�stw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego 
przyj�te w dniu 18 II 2003 r. przez Rad� Unii Europejskiej („Official Journal” L50, 25 II 2003, s. 1-
10). 
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w szarej strefie. Obydwie te sytuacje prowadz� do marginalizacji społecznej, cz�sto na 
zawsze pozbawiaj�c przymusowych migrantów mo�liwo�ci integracji z polskim społe-
cze�stwem. 
 Ci, którzy decyduj� si� na pozostanie w Polsce i aktywnie poszukuj� pracy w celu 
samodzielnego si� utrzymania, napotykaj� liczne trudno�ci. Jednym z podstawowych pro-
blemów jest fakt, i� wielu przymusowych migrantów przybywa do Polski całymi rodzina-
mi, nierzadko z małymi dzie�mi. Zdecydowanie utrudnia to znalezienie odpowiedniej pra-
cy, dzi�ki której mo�na godnie utrzyma� cał�, zazwyczaj wielodzietn� rodzin�. 
W najgorszym poło�eniu s� samotne matki, wychowuj�ce nierzadko kilkoro dzieci, które 
stanowi� stosunkowo niemał� grup� przymusowych migrantów.  

Kolejnym problemem staje si� brak wykształcenia b�d� przygotowanie i do�wiad-
czenie zawodowe zupełnie nieprzydatne w nowej rzeczywisto�ci. Ogromn� przeszkod� s�
tak�e kwestie wynikaj�ce z uwarunkowa� kulturowych. Szczególne trudno�ci ze znalezie-
niem zatrudnienia maj� mieszka�cy byłego ZSRR, co wywołane zdaje si� by� zjawiskiem 
nazywanym w literaturze specjalistycznej „syndromem człowieka sowieckiego”14. Zwi�-
zane jest ono z mentalno�ci� i przyzwyczajeniami cudzoziemców wychowanych 
w realiach społeczno-ekonomicznych Zwi�zku Radzieckiego i powielaj�cej w znacznym 
stopniu wzorce z przeszło�ci Federacji Rosyjskiej. Do podstawowych cech charakteryzuj�-
cych przybyszy zza wschodniej granicy zaliczy� nale�y ich bierno�� i oboj�tno�� wobec 
własnego losu, poł�czone ze swoist� roszczeniowo�ci�, z oczekiwaniem, i� urz�dy pa�-
stwowe i organizacje pozarz�dowe rozwi��� wszystkie ich problemy i podejm� za nich 
wszelkie istotne decyzje zwi�zane z adaptacj� do �ycia w nowym społecze�stwie. Niejed-
nokrotnie cudzoziemcy z terenów byłego Zwi�zku Radzieckiego nie potrafi� podejmowa�
�adnych samodzielnych stara� w celu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb byto-
wych. Oczekuj�, �e kto� znajdzie im mieszkanie i prac�, której nast�pnie najcz��ciej nie 
potrafi� utrzyma�. Nawyki wyrobione w czasach socjalizmu znacznie utrudniaj� bowiem 
sprostanie wymaganiom polskiego pracodawcy. Cudzoziemcy ci nie potrafi� najcz��ciej 
wykaza� si� oczekiwanym przez pracodawc� zaanga�owaniem w wykonywan� prac�, 
w tym gotowo�ci� do pracy w nadgodzinach ani te� odpowiedzialno�ci� za powierzone im 
zadania15.  

                                                 
14 H. Grzymała-Moszczy�ska, Uchod�cy. Podr�cznik dla osób pracuj�cych z uchod�cami, Kraków 
2000, s. 135. 
15 Ibidem, s. 136. 
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 Niezaradno�� i bierno�� uwarunkowana „syndromem człowieka sowieckiego” 
w przypadku Czeczenów dodatkowo wzmacniana jest faktem, i� do Polski zaczynaj� tra-
fia� przedstawiciele pokolenia, które nie zna innej rzeczywisto�ci poza realiami �ycia 
w kraju ogarni�tym wojn�. Konflikt w Czeczenii trwa ju� tak długo, �e kolejne pokolenia 
wyrastaj� bez mo�liwo�ci chodzenia do szkoły, zdobywania do�wiadczenia zawodowego, 
a nawet umiej�tno�ci funkcjonowania w czasach pokoju. 
 Ci przymusowi migranci, którym udaje si� mimo wszystko znale�� jakie� zaj�cie 
zarobkowe, zazwyczaj znajduj� prac� nie w zawodzie i nie najlepiej płatn�, w zwi�zku 
z czym maj� du�e problemy z utrzymaniem si�, opłacaniem mieszkania, zwłaszcza 
w Warszawie, gdzie ceny wynajmu s� stosunkowo wysokie. Nieliczni, którzy znale�li 
prac� odpowiadaj�c� ich kwalifikacjom, zazwyczaj zawdzi�czaj� to swojej ogromnej de-
terminacji, ale przede wszystkim pomocy ze strony polskich przyjaciół. Najcz��ciej rów-
nie� lepiej radz� sobie ci, którzy podejmowali aktywno�� zawodow� jeszcze podczas po-
bytu w o�rodku, dzi�ki czemu nie poddali si� wszechogarniaj�cemu uczuciu bezradno�ci 
i bierno�ci, a co najwa�niejsze – nawi�zywali wówczas kontakty z lud�mi spoza o�rodka.  

Polskie instytucje s� nieprzygotowane do udzielania pomocy przymusowym mi-
grantom, którzy otrzymali zgod� na pobyt tolerowany. Nie istniej� �adne programy inte-
gracyjne dostosowane do potrzeb tej grupy cudzoziemców, dlatego pomoc zwykłych ludzi, 
przyjaciół, znajomych, a nawet przypadkowo spotkanych Polaków jest w tej sytuacji nie 
do przecenienia. Ogrom stresu wywołany bowiem urazem wynikaj�cym z przymusowej 
migracji, nieznajomo�� j�zyka, a tak�e brak nawet podstawowej wiedzy o społecze�stwie, 
w którym przyszło im �y�, powoduje, i� cudzoziemcy, którym przyznano zgod� na pobyt 
tolerowany w Polsce, nie maj� mo�liwo�ci samodzielnie odnale�� si� na jak�e trudnym i 
wymagaj�cym rynku pracy.  

10. CI, KTÓRZY OTRZYMALI STATUS UCHOD�CY, CZUJ� SI� DOBRZE PRZEZ 
CAŁY ROK. PRZEZ ROK WIEM, �E MAM ZABEZPIECZONE JEDZENIE, MIESZ-
KANIE, �E NIE MUSZ� SI� MARTWI�, �E JUTRO NIE B�D� MIAŁ, CZYM NA-
KARMI� SWOICH DZIECI, DLATEGO NA ROK JESTEM ZABEZPIECZONY. 
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DLATEGO, �E PŁAC� MI PIENI�DZE Z POMOCY SPOŁECZNEJ I ZA TE PIE-
NI�DZE MOG� WYNAJMOWA� MIESZKANIE I UTRZYMA� RODZIN�… JEDY-
NE PYTANIE, JAKIE POZOSTAJE TO, TO CO [B�DZIE] KIEDY SKO�CZ� SI�
PIENI�DZE Z POMOCY INTEGRACYJNEJ? – O STATUSIE UCHODCY 
Nieco lepiej kształtuje si� sytuacja tych przymusowych migrantów, którym przyznano 
status uchod�cy. Maj� oni bowiem dzi�ki temu dost�p do indywidualnego programu inte-
gracji przez okres 12 miesi�cy od otrzymania decyzji URiC. W ramach pomocy integra-
cyjnej uchod�cy otrzymuj� co miesi�c pieni�dze na utrzymanie tak, aby przynajmniej 
z zało�enia pierwszy rok po opuszczeniu o�rodka móc po�wi�ci� nauce j�zyka polskiego 
i uczestnictwu w zaj�ciach, które maj� ułatwi� im w przyszło�ci adaptacj� do �ycia 
w polskim społecze�stwie. Ka�dy uchod�ca indywidualnie ustala z pracownikiem powia-
towego centrum pomocy rodzinie swój własny program integracyjny, który ma by� dopa-
sowany do konkretnych potrzeb danego cudzoziemca. Kursy, w których uczestnicz�
uchod�cy, prowadzone s� zazwyczaj przez organizacje pozarz�dowe specjalizuj�ce si�
w pomocy przymusowym migrantom.  

Wej�cie Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie wi�kszy dost�p do �rodków 
pieni��nych z funduszy unijnych, spowodowało w ostatnim czasie wzrost liczby interesu-
j�cych ofert szkoleniowych dla cudzoziemców ze statusem uchod�cy. Fakt ten musi zosta�
oceniony pozytywnie z perspektywy integracji uchod�ców z polskim społecze�stwem. 
Niemniej jednak wci�� istnieje bardzo niewiele inicjatyw, które pomogłyby 
w zaspokojeniu najbardziej podstawowych potrzeb – znalezieniu pracy i mieszkania. 
Wi�kszo�� przedsi�wzi�� opiera si� na organizowaniu szkole� i kursów zawodowych, 
brakuje natomiast inicjatyw, które zapewniałyby po�rednictwo w znalezieniu zatrudnienia, 
co jest o tyle istotne, �e wielu uchod�ców posiada wystarczaj�ce kwalifikacje, jednak�e 
w nowym �rodowisku społecznym osoby te nie potrafi� znale�� pracy w swoim zawodzie.  

Za szczególnie naganny z tego punktu widzenia nale�y uzna� fakt, i� w praktyce 
cz�sto zdarza si�, i� uchod�cy, którzy znajd� zatrudnienie, pozbawiani s� wsparcia finan-
sowego, oferowanego im w ramach indywidualnego programu integracyjnego. Sytuacja ta 
jest tym bardziej naganna ze wzgl�du na fakt, i� mechanizm taki nie został przewidziany w 
rozporz�dzeniu16, które w § 9 wyra�nie i w sposób enumeratywny wymienia powody, dla 
których pomoc finansowa mo�e by� uchod�cy wstrzymana. S� nimi: uporczywe, zawinio-
ne niewykonywanie przez uchod�c� zobowi�za� przyj�tych w programie, w tym nie-

                                                 
16 Rozporz�dzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 wrze�nia 2005 r. w sprawie udzielania 
pomocy uchod�com Dz. U. z dnia 14 pa�dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 201 z 2005 r., poz. 1669) 
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usprawiedliwiona nieobecno�� na kursach nauki j�zyka polskiego, wykorzystywanie po-
mocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została przyznana, udzielanie przez uchod�c�
nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji �yciowej, upływ 30 dni pobytu uchod�cy w 
zakładzie opieki zdrowotnej, wszcz�cie przeciwko uchod�cy post�powania karnego, ska-
zanie uchod�cy prawomocnym wyrokiem s�du za przest�pstwo popełnione umy�lnie, po-
zbawienie cudzoziemca statusu uchod�cy. Zdaje si� zatem, i� działania te pozbawione s�
podstawy prawnej, a nadto logiki. Zniech�caj� one uchod�ców do podejmowania wysił-
ków słu��cych usamodzielnieniu si� i pogł�biaj� w nich poczucie bezradno�ci. Stan ten 
niew�tpliwie nie sprzyja integracji, której cech� konstytutywn� jest niezale�no�� finanso-
wa uchod�cy od instytucji pa�stwa udzielaj�cego mu ochrony. Sytuacja ta jest tym bar-
dziej niezrozumiała, �e przyznawane w ramach programu integracyjnego �rodki finansowe 
de facto starczaj� zazwyczaj jedynie na opłacenie kosztów wynajmu mieszkania.  

Nie mog�c zaspokoi� podstawowych potrzeb za przyznawane im pieni�dze, cu-
dzoziemcy zaczynaj� czu� si� jak w pułapce. Wraz z decyzj� nadaj�c� status uchod�cy 
przyznano im bowiem prawo do pracy, dzi�ki której mogliby dodatkowo dorabia� do 
otrzymywanych w ramach pomocy integracyjnej pieni�dzy, jednak�e podj�cie zaj�cia za-
robkowego pozbawia ich owego wsparcia finansowego. W sytuacji tej cudzoziemcy po-
szukuj� rozwi�za� swojej ci��kiej sytuacji na przykład poprzez nielegalne podejmowanie 
pracy w szarej strefie. Wówczas uzyskiwane nieudokumentowane dochody ułatwiaj�
utrzymanie, nie pozbawiaj�c jednocze�nie prawa do wypłacanej przez pa�stwo pomocy 
finansowej. Sytuacja ta nie sprzyja jednak�e integracji, pozostawiaj�c uchod�ców na mar-
ginesie społecze�stwa. Nie ułatwia tak�e znalezienia legalnego zaj�cia po zako�czeniu 
programu integracyjnego. W tych realiach wielu uchod�ców nie korzysta równie�
z dobrodziejstw kursów oferowanych w ramach pomocy integracyjnej, gdy� cały swój 
czas po�wi�caj� oni nielegalnemu zatrudnieniu.  

Pracuj�c „na czarno” cudzoziemcy zazwyczaj podejmuj� si� prac fizycznych, nie-
rzadko du�o poni�ej swych kwalifikacji zawodowych. Dla przykładu poda� mo�na sytua-
cj� pewnej Czeczenki z dyplomem filologii rosyjskiej, która mimo mo�liwo�ci legalnej 
pracy jako nauczycielka j�zyka rosyjskiego w prywatnej szkole j�zykowej, woli zarabia�
na utrzymanie, piek�c tradycyjne czecze�skie torty, które nast�pnie nielegalnie sprzedaje 
na bazarze i w o�rodku dla uchod�ców. Praca w szarej strefie, mimo �e zdecydowanie 
poni�ej jej kwalifikacji zawodowych, okazuje si� korzystniejsza, jako �e nie pozbawia jej 
i rodziny pomocy finansowej oferowanej w ramach programu integracyjnego. Stan ten 
uzna� nale�y za patogenny i nie maj�cy nic wspólnego z polityk� integracji, poniewa� tak 
naprawd� spycha on uchod�ców na margines polskiego społecze�stwa.  
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 Programy integracyjne nie rozwi�zuj� niestety równie� problemu mieszkaniowe-
go. Brakuje inicjatyw nakierowanych na pomoc uchod�com w poszukiwaniu korzystnych 
ofert wynajmu. Nie znaj�c polskich realiów, w tym poziomu cen rynkowych, nie wiedz�c 
nawet gdzie i jak poszukiwa� ogłosze�, uchod�cy cz�sto padaj� ofiarami oszustów, którzy 
korzystaj�c z faktu, i� w Polsce niech�tnie wynajmuje si� mieszkania cudzoziemcom, ofe-
ruj� im niewspółmiernie wysokie ceny wynajmu. W tej sytuacji otrzymywane przez pierw-
szy rok �rodki finansowe uchod�cy zazwyczaj w cało�ci przeznaczaj� na wydatki zwi�zane 
z wynajmem mieszkania. Nie potrafi�c znale�� korzystnej oferty lokalowej, wielu cudzo-
ziemców decyduje si� równie� na pozostawanie w o�rodku dla uchod�ców, porzucaj�c 
pomysł o wynaj�ciu prywatnego mieszkania. Rozwi�zanie to jest o wiele ta�sze ni� wyna-
j�cie mieszkania. Prowadzi to jednak�e do absurdalnej sytuacji, w której uchod�cy wynaj-
muj� pokoje w tym samym o�rodku dla uchod�ców, w którym oczekiwali na decyzj�, na-
dal pozostaj�c w izolacji od otaczaj�cego społecze�stwa. Sytuacja ta w �aden sposób nie 
sprzyja integracji uchod�ców ze społecze�stwem przyjmuj�cym. Problemy ze znalezie-
niem mieszkania i trudno�� jego utrzymania nie sprzyja aktywnemu poszukiwaniu pracy. 
Potrzeba wysokich zarobków umo�liwiaj�cych opłaty za wynajem równie� znacznie 
utrudnia znalezienie odpowiedniego zatrudnienia.  
 W zwi�zku z opisanymi powy�ej problemami, pocz�tkowy entuzjazm osób, któ-
rym przyznano pomoc integracyjn�, powoli zaczyna ust�powa� codziennym troskom. 
Uchod�cy zdaj�c sobie spraw� z tego, �e wsparcie ze strony pa�stwa oferowane jest im 
jedynie przez pierwszy rok od otrzymania pozytywnej decyzji, cz�sto nie wiedz�, w jaki 
sposób najlepiej wykorzysta� swoj� szans�. Z jednej strony, chc� przez ten rok jak najwi�-
cej si� nauczy�, z drugiej za�, chcieliby przez ten czas zaoszcz�dzi� troch� pieni�dzy na 
przyszło��, gdy nie b�d� otrzymywa� ju� wsparcia finansowego. Stan obecny nie pozwala 
im na zrealizowanie obydwu potrzeb, w zwi�zku z czym wielu uchod�ców koncentruje si�
na oszcz�dzaniu, nie korzystaj�c tak naprawd� z mo�liwo�ci oferowanych im w ramach 
programów integracyjnych. Ze wzgl�du na te nieprawidłowo�ci w wielu przypadkach pro-
gramy integracyjne, nie zaspokajaj�c podstawowych potrzeb bytowych uchod�ców, nie 
spełniaj� funkcji, dla których zostały stworzone. W zwi�zku z tym wielu cudzoziemców 
postrzega programy integracyjne jako zb�dn�, jak sami twierdz� czyst� formalno��, która 
nie zaspokaja ich rzeczywistych potrzeb, a ma jedynie sprawia� wra�enie, �e co� robi si�

dla uchod�ców, �e jako� im si� pomaga17. W efekcie sytuacja osób, które uzyskały status 
uchod�cy, w momencie, gdy ko�czy si� program integracyjny, zostaje zrównana z sytuacj�

                                                 
17 Wypowied� respondenta z Czeczenii. 
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cudzoziemców, którym przyznano pobyt tolerowany. Problemy nie zostaj� rozwi�zane, a 
jedynie przesuni�te w czasie. Nie maj�c dachu nad głow�, nie korzystaj�c cz�sto z mo�li-
wo�ci oferowanych im przez kursy w ramach programów integracyjnych, a posiadaj�c 
zazwyczaj stosunkowo niewielkie oszcz�dno�ci – uchod�cy maj� ogromne trudno�ci ze 
znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, które zapewniłoby utrzymanie licznym zazwy-
czaj rodzinom. 
 Wielu przymusowych migrantów nie posiada tak�e podstawowej wiedzy, która 
ułatwiłaby im rozpocz�cie �ycia w nowym kraju. Cz�sto nie wiedz� nawet, gdzie szuka�
ogłosze�, w których oferuje si� prac� i mieszkanie, nie rozumiej�, czym s� i jak funkcjonu-
j� urz�dy pracy, nie maj� poj�cia o podstawowych realiach �ycia w Polsce. Ci, którym nie 
starczyło samozaparcia, by pokona� ogromn� barier� izolacji o�rodków dla uchod�ców, 
nie maj� �adnych znajomych, którzy mogliby im pomóc, cz�sto udzielaj�c nawet najprost-
szych rad. Ponadto, tolerancja znacznej cz��ci polskiego społecze�stwa wobec inno�ci, w 
tym wobec cudzoziemców, nadal pozostawia wiele do �yczenia. Polacy wci�� niech�tnie 
zatrudniaj� cudzoziemców, maj� równie� opory przed wynajmowaniem im mieszka�. Pro-
blemem jest równie� brak powszechnej w�ród społecze�stwa polskiego znajomo�ci zagad-
nie� zwi�zanych z problematyk� przymusowych ruchów migracyjnych18. Polacy nie wie-
dz� zazwyczaj, kim s� uchod�cy, sk�d pochodz� i z jakimi problemami si� borykaj�, nie 
maj� podstawowej wiedzy na temat ró�nic kulturowych oraz konfliktów wyst�puj�cych w 
krajach pochodzenia przymusowych migrantów. Co najwa�niejsze jednak bardzo niewielu 
pracodawców zdaje sobie spraw� ze statusu prawnego uchod�ców i osób z pobytem tole-
rowanym. Nie wiedz�, czy i na jakich zasadach mo�na zatrudnia� przymusowych migran-
tów oraz jakie to poci�ga za sob� konsekwencje.  
 Niniejszy tekst jest prób� pokazania, jak wiele barier musz� pokona� przymusowi 
migranci próbuj�cy znale�� własne miejsce na dynamicznym i stosunkowo trudnym pol-
skim rynku pracy, oraz zrozumienia, i� znalezienie, a zwłaszcza utrzymanie, zaj�cia za-
robkowego pozwalaj�cego na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny jest kolejnym 
wyzwaniem na i tak niełatwej drodze, któr� pokona� musi ka�dy uchod�ca.  

                                                 
18 Z bada� przeprowadzonych przez TNS OBOP w lipcu 2006 r. wynika, �e ponad połowa Polaków 
nie potrafi przytoczy� prawidłowej definicji „uchod�cy”, najcz��ciej myl�c przymusowe migracje z 
migracjami zarobkowymi (Polacy o uchod�cach – wyniki badania zrealizowanego trzy tygodnie po 

obchodach Dnia Uchod�cy, Warszawa, lipiec 2006 r.).  
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Anna Maciejko, Zuzanna Olszewska 

PREINTEGRACJA I INTEGRACJA CZECZENÓW W POLSCE 
– RZECZYWISTO�� I REKOMENDACJE1

Nie czuj� si� dobrze w o�rodku, bo nie mog� si� integrowa� w polskim społecze�stwie. �yjemy tu 

jak partyzanci w lesie! Cztery razy pisałem wniosek o �wiadczenia poza o�rodkiem, cztery razy 

dostałem odmow�. Ja chciałem si� sam integrowa�. Przez ten czas [dwa lata – przyp. A.M. i Z.O.] 

co tutaj siedz�, mogłem bardzo dobrze nauczy� si� po polsku. Dobrze rozumiem, ale z mówieniem 

mam problemy. Nauka j�zyka w o�rodku to fikcja. (…) Czeczeni s� bardzo dobrymi pracownikami i 

s� bardzo honorowi… nie prosimy o ryb�, prosimy o w�dk�. A nam ryb� zabieraj�, w�dki nie daj�. 

My nie prosimy o pomoc socjaln� po wsze czasy, my prosimy tylko o mo�liwo��, �eby pracowa� i 

zarobi� sobie na �ycie.  

 Trzydziestoo�mioletni mieszkaniec o�rodka w Czerwonym Borze, z wykształcenia nauczyciel

        

1. WST�P
Kwestia skutecznej preintegracji (rozumianej jako wst�pna faza przygotowuj�ca cudzo-
ziemca do pó�niejszego procesu integracji w kraju przyjmuj�cym) cudzoziemców w Pol-
sce staje si� coraz istotniejszym zagadnieniem. 	wiadcz� o tym nie tylko statystyki, lecz 

                                                 
1 Poni�szy tekst jest fragmentem raportu podsumowuj�cego niezale�ny projekt badawczy pod na-
zw� Społeczne, prawne i polityczne wymiary napływu uchod�ców czecze�skich do Europy 	rodko-

wej finansowany przez Fundacj� Johna D. i Catherine T. MacArthur. Cało�ciowy raport z bada�
uka�e si� w lipcu 2007 r. Skupia si� na zagadnieniach tzw. preintegracji oraz integracji osób naro-
dowo�ci czecze�skiej obj�tych przez Polsk� ochron� mi�dzynarodow�. Jest on owocem pogł�bio-
nych wywiadów przeprowadzonych w okresie od kwietnia 2006 do lutego 2007 r. m.in. z pracow-
nikami socjalnymi PCPR-ów; przedstawicielami wydziałów polityki społecznej urz�dów woje-
wódzkich; pracownikiem UNHCR; pracownikami organizacji pozarz�dowych, zajmuj�cymi si�
udzielaniem pomocy socjalnej cudzoziemcom; uchod�cami z Czeczenii (60 respondentów), b�d�-
cymi w momencie przeprowadzania wywiadów zarówno w procedurze o nadanie statusu uchod�cy, 
jak i posiadaj�cymi status uchod�cy lub zgod� na pobyt tolerowany. 
. 
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równie� sygnały płyn�ce z kr�gu pracowników pomocy społecznej, organizacji pozarz�-
dowych działaj�cych na rzecz cudzoziemców oraz od samych cudzoziemców. W tym 
miejscu nale�y zaznaczy�, i� podejmowane działania maj�ce na celu preintegracj� doty-
czy� b�d� w znakomitej wi�kszo�ci Czeczenów. S� oni bowiem t� grup� cudzoziemców, 
która stanowi obecnie około 90% osób ubiegaj�cych si� o nadanie statusu uchod�cy w 
Polsce, a nast�pnie po zako�czeniu tej�e procedury otrzymuje jedn� z form ochrony, przy 
czym w przewa�aj�cej wi�kszo�ci jest ni� zgoda na pobyt tolerowany. Wydaje si�, i� jed-
nym z głównych problemów, z jakimi borykaj� si� instytucje zaanga�owane w kwestie 
integracji, a od niedawna preintegracji, s� nie tylko ograniczone zasoby finansowe prze-
znaczane na te działania, lecz równie� brak aktywno�ci i samodzielno�ci wi�kszo�ci Cze-
czenów, których miałyby dotyczy� inicjatywy preintegracyjne. Polskich kłopotów z prein-
tegracj� cudzoziemców nie mo�na jeszcze co prawda nazwa� „kwesti� społeczn�”, ale 
niewykluczone, �e za kilka lat dojrzej� one do miana „problemu społecznego”. 

2. INTEGRACJA I PRZESZKODY NA JEJ DRODZE
Przed rozpocz�ciem dyskusji na temat preintegracji, niezb�dne jest jednak bli�sze okre�le-
nie poj�cia „integracji” uchod�ców, gdy� nie jest ono jednolicie rozumiane. W niniejszym 
projekcie autorki przyjmuj�, �e integracja jest to zło�ony proces społeczny, podczas które-
go przybysze o odmiennej kulturze stopniowo ucz� si� skutecznie funkcjonowa� w danym 
społecze�stwie, tj. �wiadomie korzysta� z oferowanych przez to społecze�stwo mo�liwo-
�ci, praw i swobód oraz uczestniczy� w �yciu publicznym, w celu zapewnienia sobie god-
nego bytu, jednocze�nie dostosowuj�c si� do miejscowych norm prawnych i obowi�zków 
oraz do pewnego stopnia do norm kulturowych, obyczajów i sposobów zachowania społe-
cze�stwa przyjmuj�cego. „Dostosowanie si�” nie musi oznacza� jednak całkowitego wto-
pienia lub „asymilacji”, poniewa� w społecze�stwie otwartym udana integracja na ogół 
pozwala na zachowanie szczególnej to�samo�ci, kultury, j�zyka i religii mniejszo�ci naro-
dowych i imigrantów. Chocia� proces ten by� mo�e nigdzie nie odbywa si� bez bol�czek i 
okresowych konfliktów. Warto pami�ta�, i� społecze�stwo przyjmuj�ce na ogół równie�
dostosowuje si� i zmienia pod wpływem kultury goszcz�cych w nim imigrantów. 

Wi�kszo�� naszych rozmówców, zarówno Polaków, jak i Czeczenów, rozumiało 
integracj� w ten wła�nie sposób – jako dynamiczny, dwustronny proces, w którym ka�da 
strona powinna z siebie co� da� i nauczy� si� pewnych rzeczy od drugiej stronie i o niej. 
Nasza definicja jest jednak nieco bardziej zło�ona, gdy� składa si� z dwóch cz��ci, które s�
w naszej opinii nieodł�czne: cz��ci pragmatycznej (skuteczne funkcjonowanie w celu za-
pewnienia sobie godnego bytu) oraz cz��ci kulturowej (dostosowanie si� do miejscowych 
norm i obyczajów). Z naszych bada� wynika, �e dwie strony uczestnicz�ce w tym procesie 



A. Maciejko, Z. Olszewska, Preintegracja i integracja Czeczenów w Polsce  

– rzeczywisto�� i rekomendacje 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 89

(polscy pracownicy oraz uchod�cy z Czeczenii) postrzegaj� relacj� mi�dzy tymi dwiema 
kategoriami na ró�ne sposoby, co cz�sto prowadzi do braku obopólnego zrozumienia, o 
czym b�dzie mowa poni�ej.  

Nale�y jednak podkre�li�, i� nasi rozmówcy bez wzgl�du na narodowo�� na ogół 
identyfikowali te same obiektywne bariery integracji Czeczenów w Polsce, aczkolwiek 
formułowali je na ró�ne sposoby: 

- mała liczba miejsc pracy, niekorzystna sytuacja na rynku pracy; brak stabilno-
�ci/złe warunki pracy – nieformalne zatrudnianie, niewypłacanie wynagrodze�
przez nieuczciwych pracodawców; 

- trudno�ci w znalezieniu tanich mieszka�; 
- zbyt krótki okres trwania Indywidualnych Programów Integracji (IPI) dla osób ze 

statusem uchod�cy;  
- brak pomocy integracyjnej dla osób z pobytem tolerowanym; 
nieskuteczne zaj�cia preintegracyjne w o�rodkach dla uchod�ców lub brak takich za-
j��2

Czeczeni natomiast zwracali uwag� na dwa inne problemy, które w ich mniemaniu le�ały 
u sedna problemów integracyjnych miały one kluczowe i powa�ne konsekwencje dla ich 
efektywnego działania we wszystkich innych dziedzinach �ycia: 

- mała liczba nadawanych statusów uchod�cy; 
- powa�ne problemy zdrowotne – fizyczne i psychiczne, wynikaj�ce z działa� wo-

jennych i traumy; brak skutecznego leczenia i rehabilitacji.  
Z drugiej strony, respondenci pracuj�cy z Czeczenami, widzieli kluczow� barier� gdzie 
indziej: cz�sto wyra�ali opini�, i� ich czecze�scy podopieczni nie przykładaj� si� do stara�
integracyjnych, gdy� Czeczeni traktuj� Polsk� jako kraj tranzytowy i z góry zakładaj�, �e 
nie zamierzaj� tutaj osiedli� si� na stałe. 
 W niniejszej dyskusji, podnosimy powy�sze kwestie z punktu widzenia ró�nych 
zainteresowanych osób i podmiotów. Cztery ostatnie maj� najbardziej istotny wpływ na 
proces preintegracji, czyli na wspomnian� faz� wst�pn�, odbywaj�c� si� zazwyczaj w 
o�rodkach dla uchod�ców w czasie trwania procedury, a ułatwiaj�c� pó�niejsze funkcjo-
nowanie w społecze�stwie i dostosowanie si� do miejscowych norm. Z naszych wywia-
dów wynika, i� – pomimo dobrej woli wyra�anej przez obydwie strony, wdzi�czno�ci wie-
lu Czeczenów za przyj�cie ich oraz zrozumienia wielu Polaków wobec trudnej sytuacji ich 

                                                 
2 Mowa o �le zorganizowanej nauce j�zyka polskiego (o czym w dalszej cz��ci tekstu), braku opie-
ki nad dzie�mi, braku kursów zawodowych. Zaledwie w dwóch o�rodkach z inicjatywy organizacji 
pozarz�dowych podejmowane były tego typu kursy (w Czerwonym Borze i Lininie). 
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podopiecznych – cz�sto dochodziło równie� z obu stron do frustracji i zachwiania zaufa-
nia. Celem niniejszego artykułu jest synteza tych wielu głosów i próba wyłonienia, z in-
dywidualnych ocen moralnych i uogólnie�, obiektywnego, wszechstronnego opisu sytuacji 
i perspektyw na integracj� Czeczenów w Polsce.  

3. PUNKT WIDZENIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PUBLICZNYCH  
I ORGANIZACJI POZARZ
DOWYCH 
W poni�szej cz��ci podnosimy temat integracji Czeczenów z punktu widzenia pracowni-
ków socjalnych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR) realizuj�cych indywidu-
alne programy integracyjne uznanych uchod�ców w kilku miejscowo�ciach, przedstawicie-
li wydziałów polityki społecznej trzech urz�dów wojewódzkich, pracowników organizacji 
pozarz�dowych udzielaj�cych pomocy socjalnej uchod�com b�d� ucz�cych ich j�zyka 
polskiego oraz pracownika Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjedno-
czonych ds. Uchod�ców (UNHCR) w Warszawie. Wiele z tych osób miało wieloletnie 
do�wiadczenie z uchod�cami, wi�kszo�� miała równie� bezpo�redni kontakt z Czeczenami 
w swojej codziennej pracy. Poza obiektywnymi barierami, na które nie mieli wpływu, 
najcz��ciej wskazywali na postaw� samych uchod�ców jako czynnik utrudniaj�cy integra-
cj�.  

3.1. Aktywno�� i motywacja Czeczenów
Pracownicy socjalni PCPR-ów zapytani o to, czy uchod�cy czecze�scy bior� aktywny 
udział w działaniach maj�cych na celu ich wsparcie i integracj�, nie potrafili udzieli� jed-
noznacznej odpowiedzi. Wynika to by� mo�e z obawy przed generalizowaniem postawy 
Czeczenów jako grupy. Respondenci przyznali, �e bardzo niekorzystnie na pó�niejsze 
próby integracji wpływa fakt, i� znakomita wi�kszo�� Czeczenów w trakcie procedury nie 
uczy si� j�zyka polskiego. Nale�ałoby te� efektywniej wykorzysta� czas sp�dzony przez 
nich w o�rodkach podczas oczekiwania na decyzj�. Respondenci przyznali, �e uchod�cy 
bywaj� ró�ni: od bardzo zaanga�owanych w polepszenie własnej sytuacji i współprac� z 
pracownikiem socjalnym, po osoby, którym zale�y tylko na tym, by otrzymywa� co mie-
si�c pieni�dze z IPI. Jak powiedziała jedna z respondentek, „zdarzaj� si� tacy, którzy maj�
zbyt wiele oczekiwa�. Ale s� te� tacy, którzy s� zmotywowani i jednocze�nie przera�eni, 
�e za miesi�c lub dwa pomoc integracyjna si� sko�czy. Generalnie uchod�cy s� bardziej 
aktywni ni� kilka lat temu”.  

Pracownicy socjalni skar�yli si� na niesłowno�� uchod�ców z Czeczenii, mówi�c, 
�e cz�sto nie przychodz� na umówione spotkania lub spó�niaj� si� na nie. Inni bywaj�
bardzo tajemniczy: (…) na pytanie „co zrobisz za dwa miesi�ce, jak si� sko�czy pro-
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gram?”; odpowiadaj� „mam plan, ale nie mog� powiedzie�. Zdarzaj� si� te� tacy, którzy 
„pozoruj� działania” i ich zachowanie �wiadczy o tym, �e nie wi��� z Polsk� swojej przy-
szło�ci. Przejawia si� to w ten sposób, �e, jak powiedziała jedna z respondentek, dla �wi�-

tego spokoju rejestruj� si� w urz�dzie pracy, ale nie zale�y im na aktywnym poszukiwaniu 
zatrudnienia. Zapisuj� si� na lekcje j�zyka polskiego, ale poprzestaj� na jedno- lub kilka-
krotnym pojawieniu si� na zaj�ciach i próbuj� si� ró�nie usprawiedliwia�. W efekcie nie 
mówi� po polsku i niewiele rozumiej� w tym j�zyku. Reasumuj�c, zdaniem polskich re-
spondentów sprawiaj� wra�enie, �e w Polsce zatrzymali si� tylko na chwil�.  
 Jedna z rozmówczy� stwierdziła, �e uchod�cy czecze�scy powinni mie� wi�ksze 
zaufanie do Polaków: oni sami chyba bardziej powinni nam zaufa�. (…) nabra� wi�kszego 

zaufania do ludzi, którzy chc� im pomóc: (…) nie tylko do instytucji, która płaci [PCPR – 

przyp. A.M. i Z.O.], ale te� do organizacji pozarz�dowych, s�siadów, policji, aby bardziej 
„weszli w �rodowisko lokalne. 

Inna respondentka, cho� jak podkre�liła, sama nie miała bogatych do�wiadcze� z 
Czeczenami, stwierdziła, i� na podstawie rozmów z pracownikami socjalnymi wnioskuje, 
�e Czeczeni s� mniej samodzielni i maj� wi�ksze oczekiwania, ni� uchod�cy innych naro-
dowo�ci. Zauwa�yła jednak, i� inni – na przykład Somalijczycy – to w wi�kszo�ci samotni 
m��czy�ni, natomiast Czeczeni posiadaj� zwykle wielodzietne rodziny, co wpływa na to, 
i� o wiele trudniej jest im szybko si� usamodzielni�. Dodatkowo, jak stwierdziła, w przy-
padku Czeczenów nale�y bra� pod uwag� ich (…) obci��enia psychiczne, baga� do�wiad-

cze� przyjazdu z innej rzeczywisto�ci – kraju, gdzie trwa wojna. Oni my�leli, �e znajd� raj, 

a tymczasem nie zawsze jest ró�owo.  

3.2. Realizacja IPI 
Respondenci z PCPR-ów, mówi�c o słabej efektywno�ci programów integracyjnych, wy-
mieniali m.in. niewielkie zainteresowanie Czeczenów popraw� swojej sytuacji oraz nisk�
motywacj�. Jak powiedziała jedna z respondentek Czeczeni powinni mie� wi�cej akceptacji 

dla warunków panuj�cych w Polsce, inna z kolei dodała, �e (…) aby zwi�kszy� szans� in-

tegracji, powinni uczy� si� j�zyka, szuka� pracy. Ale oni zazwyczaj nie słuchaj� rad. Bar-

dziej zale�y im, by wzi�� pieni�dze i nie mie� obowi�zków. Zdaniem respondentów, Cze-
czeni powinni wykaza� si� wi�ksz� motywacj� i ch�ci� działania w celu poprawy swojej 
sytuacji na uchod�stwie. Z jednej strony, chodzi o to, by (…) mieli bardziej realne nasta-

wienie do swoich kompetencji zawodowych i warunków na rynku pracy, bowiem obecnie 

wykazuj� si� przerostem oczekiwa� dotycz�cych swojego zatrudnienia. Z drugiej strony, 
powinni zmieni� swoje nastawienie do Polski jako miejsca pobytu przez najbli�sze lata. 
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Je�eli bowiem, jak stwierdziła pracownica jednej z organizacji pozarz�dowych, uchod�cy 

nie b�d� chcieli si� integrowa�, to nie pomo�e nawet najlepiej napisany projekt. 
W trakcie wywiadów pojawiły si� równie� głosy �wiadcz�ce o tym, i� uchod�cy z 

Czeczenii maj� nierzadko fałszywe wyobra�enie na temat warunków pomocy socjalnej, 
jak� mo�e im zapewni� pa�stwo polskie. Cz�sto porównuj� mo�liwo�ci i ofert� integra-
cyjn� dost�pn� dla uchod�ców w krajach „starej” UE do skromnych warunków w Polsce. 
Oczywi�cie porównanie to wypada na niekorzy�� dla pa�stwa polskiego, dlatego te� jeden 
z respondentów stwierdził, �e przy obecnych warunkach, Czeczeni powinni nauczy� si�, 

jak sobie radzi�, by mie� realny obraz rzeczywisto�ci. Inna respondentka za� zauwa�yła, i�
Polska dla Czeczenów jest nadal krajem tranzytowym i ci, którzy chc� tu zosta�, to na-

prawd� jednostki. Wi�kszo�� chce poł�czy� si� z rodzin� na Zachodzie. Mo�e gdyby w 

Polsce były ta�sze mieszkania, praca, wy�sze zasiłki, to zostaliby? Aczkolwiek, zdaniem 
respondentów, zamiar zwi�zania swoich dalszych losów z Polsk� mo�na odczyta� przez 
konkretne zachowania Czeczenów. S� to przede wszystkim troska o przyszło�� dzieci po-
przez posyłanie ich do szkoły czy nauka j�zyka polskiego ju� w trakcie oczekiwania na 
decyzj� o nadaniu statusu uchod�cy.  

Wi�kszo�� rozmówców dostrzegała równie� systemowe problemy w obecnych 
rozwi�zaniach integracyjnych dla uchod�ców. Jedna z respondentek, komentuj�c progra-
my integracyjne z globalnego punktu widzenia, zauwa�yła, �e nie s� one przemy�lane w 
dostateczny sposób. Programy maj� za w�skie ramy czasowe, brakuje zaplecza, głównie 
lokalowego i infrastruktury, na przykład je�eli chodzi o urz�dy pracy. Jej zdaniem, (…) nie 

ma powa�niejszej refleksji nad tym, jak by�my chcieli, by ten system wygl�dał. Aby to 
zmieni�, nale�ałoby rozpocz�� debat� z gronem teoretyków-specjalistów lub przestudio-
wa� przykłady dobrych praktyk w zakresie integracji w innych krajach i zaadaptowa� naj-
lepsze wzorce do polskiej rzeczywisto�ci3. 

3.3. Problemy w znalezieniu pracy  
Zdaniem pracowników socjalnych PCPR-ów, wielu Czeczenów ma zbyt wysokie wyma-
gania w zakresie zatrudnienia. Odmawiaj� wykonywania niektórych prac (np. porz�dko-
wych, przy odrzucaniu �niegu itp.), jak równie� wielu z nich stawia nierealne warunki 
dotycz�ce wysoko�ci wynagrodzenia. Cz�sto takie zachowanie klienta powoduje frustracj�

                                                 
3 Skuteczno�� działania programów integracyjnych dla uchod�ców badana jest w ramach wspólnego 
projektu Ewaluacja programów integracyjnych dla uchod�ców w Polsce realizowanego przez Sto-
warzyszenie Interwencji Prawnej i Instytut Spraw Publicznych ze �rodków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W jego ramach wydana b�dzie publikacja podsumowuj�ca wyniki bada� nad progra-
mami oraz na ich podstawie zostan� opracowane rekomendacje dla polityki społecznej [przyp. red.]. 
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i bezradno�� pracownika socjalnego: (…) załatwia si� mu prac�, on idzie, pracuje trzy dni 

i mówi, �e to za ci��ko… R�ce opadaj�! Jedna z respondentek z organizacji pozarz�dowej 
wspominała przypadki czecze�skich m��czyzn, którzy, nie posiadaj�c odpowiednich 
umiej�tno�ci i wykształcenia, domagali si� oferty pracy dobrze płatnej i wymagaj�cej wy-
sokich kwalifikacji. Jeden z nich na przedstawion� ofert� pracy fizycznej odparł: (…) nie 

po to walczyłem w Czeczenii, �eby teraz sprz�ta� ulice.  
Analizuj�c słab� aktywno�� Czeczenów w podejmowaniu przez nich wysiłków  

usamodzielnienia si�, cz��� respondentów wskazywała na niskie wykształcenie i brak za-
wodu wi�kszo�ci czecze�skich uchod�ców. Jest to niew�tpliwie efekt trwaj�cego konfliktu 
w Czeczenii. Inny powód to zbyt długa procedura i nabycie przez tych ludzi „syndromu 
wyuczonej bezradno�ci”, a by� mo�e w niektórych przypadkach tak�e wyniesionej z cza-
sów ZSRR „sowieckiej mentalno�ci” („pa�stwo da”). Jedna z respondentek stwierdziła 
wr�cz, �e (…) z do�wiadczenia wynika, �e je�eli nie masz przysłowiowej "marchewki" [ja-

ko zach�ty dla uchod�cy do działania – przyp. A.M i Z.O.], to niewiele wychodzi. Inna po-
wiedziała, �e Czeczeni do prowadzonego przez jej organizacj� klubu pracy przychodz�
wówczas, gdy s� do tego absolutnie zmuszeni, przy czym (…) zachowuj� si� tak, jakby nie 

byli zainteresowani. S� niesłowni, niezdyscyplinowani. Z góry okre�laj�, jakich prac nie 

b�d� wykonywa�: pomocniczych czy poni�ej ich kwalifikacji. Tyle, �e tych kwalifikacji nie 

wida�, brak ich potwierdzenia. W dodatku, jak zauwa�yła, miernikiem gotowo�ci uchod�-
cy do integracji jest ch�� nauki j�zyka polskiego. Tymczasem nie tylko na etapie procedu-
ry, ale tak�e po uzyskaniu ochrony, niewielu Czeczenów uczestniczy w lekcjach j�zyka 
polskiego.  

Tym niemniej, w Polsce wielu m��czyzn, b�d�cych jeszcze w procedurze o nada-
nie statusu uchod�cy, w sezonie podejmuje nielegaln� prac� na budowach. Według relacji 
pracownika jednej z organizacji pozarz�dowych, w ten sposób (…) zdobywaj� si� na sa-

modzielno�� i rozładowuj� napi�t� atmosfer� w o�rodkach. Ostatnio sami przychodz� [do 

wspomnianej organizacji pozarz�dowej – przyp. A.M. i Z.O.] z gazetami i prosz�, �eby 

dzwoni� w sprawie ogłosze� o prac�. Pracodawcy przyje�d�aj� z kolei pod o�rodki i zabie-

raj� Czeczenów do pracy na budowach. 
Po otrzymaniu ochrony w Polsce równie� Czeczeni faktycznie chc�cy pracowa�

znajduj� najcz��ciej zatrudnienie przy pracach remontowo-budowlanych b�d� jako kie-
rowcy. Niektórym udaje si� znale�� prac� w małych, prywatnych firmach, a cz��� pracuje 
dorywczo, „dorabiaj�c” sobie do �wiadcze� finansowych z IPI. Jedna z respondentek 
stwierdziła wr�cz, �e zdarzaj� si� przypadki, gdy Czeczeni b�d�cy w programie integra-
cyjnym, pracuj� nielegalnie w Belgii czy Niemczech, za� do Polski przyje�d�aj� wtedy, 
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gdy zbli�a si� wypłata �wiadcze� integracyjnych i jest wymagane ich spotkanie z pracow-
nikiem socjalnym koordynuj�cym IPI.  

3.4. Nauka j�zyka  
Podczas realizacji projektu przeprowadzono wywiad z lektorami Fundacji Linguae Mundi, 
organizuj�cej kursy j�zyka polskiego dla uchod�ców i osób z pobytem tolerowanym pro-
wadzone ze �rodków Europejskiego Funduszu Uchod�czego. Około 90% osób ucz�szcza-
j�cych na zaj�cia stanowi� Czeczeni. Lektorzy podczas rozmowy nie ukrywali, �e jest to 
„trudna grupa” słuchaczy. Istnieje kilka powodów takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, wiele 
osób posiada luki edukacyjne (cho�, jak twierdz� lektorzy, wi�kszo�� deklaruje, �e posiada 
wykształcenie �rednie lub niepełne �rednie), a nawet zdarzaj� si� pojedyncze przypadki, �e 
na kurs trafiaj� analfabeci. Ponadto, wiele osób nie posiada „nawyku nauki”, nie s� do niej 
przygotowani. Potwierdza to obserwacje innych respondentów, i� obecna fala migracji 
Czeczenów do Polski, to głównie ludzie słabo wykształceni, raczej pochodz�cy z prowincji 
i ze wsi. Po drugie, niska frekwencja Czeczenów na zaj�ciach cz�sto wynika z problemów 
zdrowotnych (równie� natury psychicznej), z jakimi przyjechali do Polski lub jest odbi-
ciem ich sytuacji rodzinno-bytowej: wi�kszo�� ma bowiem wielodzietne rodziny, a niemal 
wszyscy s� bezrobotni i cz��ciowo, jak twierdz�, szukaj� pracy równie� w godzinach za-
j��.  
 Zdaniem lektorów, intensywna nauka j�zyka polskiego powinna odbywa� si� jesz-
cze w trakcie procedury, by osoby rozpoczynaj�ce program integracyjny, znaj�c j�zyk, 
miały wi�ksze szanse na usamodzielnienie si� i znalezienie pracy. Inny z rozmówców 
stwierdził, �e wobec Czeczenów powinno si� egzekwowa� uczestnictwo w nauce j�zyka 
polskiego: (…) powinni si� uczy� w zamian za zasiłki z indywidualnych programów inte-

gracji. Na etapie realizacji IPI nauk� j�zyka nale�y aplikowa� uchod�com w formie „daw-
ki uderzeniowej”. 

Natomiast na pytanie, w jaki sposób mo�na ułatwi� integracj� Czeczenów w Pol-
sce, lektorzy odpowiedzieli, �e nale�ałoby zaj�� si� dzie�mi. Mowa tu o otoczeniu dzieci 
czecze�skich fachow� opiek� pedagogiczn�. S� dzieci, które nie chodz� do polskich szkół, 
poniewa� albo s� wy�miewane przez polskie dzieci (cz�sto z powodu słabej znajomo�ci 
j�zyka), albo nie zale�y rodzicom na ich edukacji i nie posyłaj� ich do szkoły. Kolejny 
pomysł, maj�cy ułatwi� edukacj� Czeczenów, to zdaniem lektorów konieczno�� przygo-
towania polskich nauczycieli do pracy z klas� multietniczn� oraz organizowanie dla cze-
cze�skich dzieci dodatkowych lekcji j�zyka polskiego, by jak najszybciej nadrobiły zale-
gło�ci i zacz�ły normalnie funkcjonowa� w szkole. 
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3.5. „Roszczeniowo��” Czeczenów 
W kontek�cie rozmów na temat aktywno�ci Czeczenów, respondentów zapytano równie� o 
to, czy zgodziliby si� ze stwierdzeniem, i� postaw� wi�kszo�ci uchod�ców czecze�skich 
mo�na okre�li� jako roszczeniow� wobec polskich słu�b socjalnych lub szerzej pa�stwa 
polskiego. Cz��� respondentów zgodziło si� z t� opini�, chocia� cz�sto uzasadniali to trud-
nymi warunkami, w jakich wi�kszo�ci Czeczenów przyszło �y� w swoim kraju. Ich zda-
niem, niektórzy uchod�cy zachowania „stamt�d” przenosz� „tutaj”, uwa�aj�c, �e krzykiem 
mog� uzyska� to, czego oczekuj�. Według jednego z respondentów, do Polski przyje�d�aj�

w lepsze, ni� czecze�skie warunki, ale mówi�, �e we Francji czy w Belgii jest lepiej (…) i 

s�dz�, �e skoro s� uchod�cami, to im si� nale�y. Jeden z rozmówców stwierdził, �e w pra-
cy z uchod�cami potrzebna jest cierpliwo�� i zasada ograniczonego zaufania. Zazwyczaj 
pomoc finansowa oferowana Czeczenom jest postrzegana przez nich jako niewystarczaj�-
ca: (…) kiedy mówimy, �e mo�emy zapłaci� za kurs j�zyka polskiego okre�lon� kwot�, to 

oni na to – dlaczego tak mało? Psycholog by powiedział, �e to efekt wyuczonej bezradno�ci 

w o�rodku. Aktywizacja w o�rodku zrobiłaby naprawd� du�o dobrego. Cz��� Czeczenów 

pracuje na czarno, handluje. Kobiety sprzedaj� na bazarze soki, jogurty z o�rodków prze-

znaczone dla dzieci. Wiem, �e cz��� rzeczy z przygotowanych przez nas wyprawek dla nie-

mowl�t zostanie te� sprzedana.... Jednak, jak zauwa�yła inna z respondentek, owa roszcze-
niowo�� wynika po pierwsze, z faktycznych potrzeb, które maj� Czeczeni i które nie s�
zaspakajane, a po drugie, z niezrozumienia swojej sytuacji i roli, któr� maj� w Polsce.  

Równie� zdaniem przedstawiciela Biura UNHCR, uchod�cy czecze�scy wi�kszy 
nacisk kład� na to, co w ich przekonaniu nale�y im si� od pa�stwa, ni� na to, co oni sami 
mogliby osi�gn�� własnymi staraniami. S� przekonani, �e pa�stwo ma bardzo du�o obo-
wi�zków wobec jednostki, na przykład wobec kobiet posiadaj�cych du�� liczb� dzieci 
przez sam fakt ich posiadania. Nie maj� natomiast �wiadomo�ci, �e wiele powinno zale�e�
od nich samych i zabrakło kogo�, kto by im to wytłumaczył. Czeczeni (…) musz� zacz��

widzie� wpływ swojej działalno�ci na swój los. Z obserwacji UNHCR wynika, i� cudzo-
ziemcy korzystaj�cy w czasie procedury ze �wiadcze� poza o�rodkiem wykazuj� du�o 
wi�ksz� samodzielno�� i inicjatyw�, ni� osoby mieszkaj�ce w o�rodku. Ci ostatni popadaj�
zwykle w bierno�� i marazm. Jest to efekt braku aktywno�ci i faktu, i� nikt niczego od nich 
nie wymaga. W wielu ludziach wytwarza si� wówczas przekonanie, �e wszystko im si�
nale�y z tego tylko tytułu, �e s� uchod�cami. Ów syndrom wyuczonej bezradno�ci w wielu 
Czeczenach utwierdza presja �rodowiska i postawa innych mieszka�ców o�rodka nie zain-
teresowanych jak�kolwiek aktywno�ci�. Niemniej jednak wielu Czeczenów przebywaj�-
cych w Polsce to bardzo przedsi�biorczy ludzie i w zale�no�ci od tego, jak si� ukierunkuje 
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ich przedsi�biorczo��, wpłynie to na integracj� tej grupy. Mówi�c obrazowo – albo na 
przykład naucz� si� j�zyka polskiego i zało�� firm�, albo zajm� si� handlem broni�. Dlate-
go te�, zdaniem respondenta, trzeba umo�liwi� im wej�cie na legalny rynek pracy, by za-
pobiec w przyszło�ci potencjalnym patologiom. 

3.6. O�rodki pobytowe i preintegracja 
Mówi�c o sytuacji w o�rodkach dla uchod�ców, pracownik przedstawicielstwa UNHCR w 
Polsce zauwa�ył, �e bardzo wa�na jest rozmowa z cudzoziemcami i wysłuchanie ich, na-
tomiast obecna sytuacja w o�rodkach temu nie sprzyja. Jeden pracownik socjalny (tzw. 
opiekun cudzoziemców) ma 150-200 osób, nie jest fizycznie w stanie porozmawia� i wy-
słucha� tych, którzy tego potrzebuj�. W o�rodkach nie ma ludzi, z którymi [uchod�cy – 

przyp. A.M. i Z.O.] mogliby porozmawia�, zrozumie� swoj� sytuacj�, (…) podyskutowa� o 

ró�nych mo�liwo�ciach, powiedzie� o swoich w�tpliwo�ciach, powiedzie�, co czuj�. �eby 

si� czuli w jaki� sposób wysłuchani. (…) oni tutaj przyje�d�aj� i nikt nigdy nie ma dla nich 

czasu. Inna respondentka wyraziła opini�, i� Czeczeni s� najbardziej zadowoleni z miesz-
kania w o�rodku pobytowym, tam czuj� si� najbezpieczniej, bowiem najlepiej egzystuj� w 
du�ej grupie „swoich” i nie s� zbyt ch�tni, by integrowa� si� z polskim społecze�stwem. 

Zdaniem jednej z respondentek z organizacji pozarz�dowej, zbyt mało jest działa�
preintegracyjnych jeszcze na etapie procedury. Wówczas najwa�niejsza powinna by� nau-
ka j�zyka polskiego, do której obecnie znakomita wi�kszo�� cudzoziemców oczekuj�cych 
na status uchod�cy nie przywi�zuje wagi. Jak stwierdzili niektórzy respondenci, Czeczeni 
trafiaj�c do Polski, s� wyobcowani z rzeczywisto�ci, w której si� znale�li i nie posiadaj�
realnej wiedzy o warunkach �ycia w kraju demokratycznym. Aby odczepi� ich od paska 

opieki humanitarnej (…) [do którego przyzwyczaili si� podczas pobytu w o�rodku dla 

uchod�ców – przyp. A.M i Z.O.] i przestawi� ich my�lenie na inne tory (tzn. w kierunku 

wysiłków, by sta� si� samodzielnym), nale�ałoby organizowa� dla nich kursy nt. warunków 

i mo�liwo�ci �ycia w Polsce.  
  

3.7. Kultura czecze�ska i polska 
Rozmawiaj�c o barierach społecznych czy mentalnych utrudniaj�cych integracj� Czecze-
nów w Polsce, respondenci z organizacji pozarz�dowych, podobnie jak pracownicy socjal-
ni PCPR-ów, wskazywali na problemy dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, zauwa�ali ogra-
niczenia ze strony społecze�stwa polskiego, które cz�stokro� wykazuje si� (…) daleko 

id�c� ostro�no�ci� granicz�c� z boja�ni�. Win� za ten stan rzeczy, zdaniem jednego z 
pracowników organizacji non profit ponosi propaganda rosyjska przedstawiaj�ca Czecze-
nów jako terrorystów. Po drugie, po stronie samej społeczno�ci czecze�skiej istniej� rów-
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nie� ograniczenia maj�ce negatywny wpływ na proces adaptacji tej grupy w polskim spo-
łecze�stwie. Jak zauwa�yli respondenci, Czeczeni posiadaj�cy do�wiadczenie migracji 
grupowej, maj� równie� silnie rozbudowany grupowy system kontroli wewn�trznej, ogra-
niczaj�cy zdolno�ci łatwego przystosowania si� do obcej kultury.  

Zapytano respondentów, jakie warunki powinni spełni� sami Czeczeni, by niesiona 
im pomoc integracyjna była efektywniejsza. Jedna z rozmówczy� stwierdziła, �e jednym z 
warunków jest osłabienie kontroli grupowej w tej społeczno�ci, co w konsekwencji spo-
wodowałoby, �e czecze�scy m��czy�ni mniej wpływaliby na decyzje podejmowane m.in. 
przez kobiety czecze�skie. Pojawił si� równie� postulat, i� Czeczeni powinni zmieni� spo-
sób my�lenia i „oderwa� si� od martyrologii czecze�skiej”, szczególnie w kontek�cie uzy-
skiwania samodzielno�ci ekonomicznej na uchod�stwie. Wa�ne, by Czeczeni u�wiadomili 
sobie, i� (…) �adna praca nie ha�bi, ale musz� zna� swoje kompetencje zawodowe i po-

dejmowa� prac� na miar� swoich umiej�tno�ci, po czym dodała, i� rozdawnictwo nie mo-

bilizuje ich do pracy, ale rozleniwia.  
Lektorzy j�zyka polskiego pracuj�cy z Czeczenami zauwa�yli równie�, �e na 

uchod�stwie nast�piła deprecjacja roli m��czyzny czecze�skiego. On, który do tej pory był 
�ywicielem rodziny czy bojownikiem, przyje�d�aj�c do Polski jako uchod�ca, „utracił” te 
role społeczne i płyn�ce z ich pełnienia poczucie dumy. To jeden z powodów, przez który 
wielu Czeczenów nie mo�e odnale�� si� w Polsce. Z t� tez� wi��e si� dostrzegany przez 
polskich respondentów fakt emancypacji czecze�skich kobiet. To wła�nie one zazwyczaj 
przejmuj� w rodzinie inicjatyw� i walcz� o jej byt. Jedna z lektorek stwierdziła wr�cz, �e 
najbardziej zaradne s� samotne matki. Nie do przecenienia jest te� niew�tpliwe zderzenie 
dwóch kultur i postrzeganie przez Czeczenki polskich kobiet. Równie� niebagatelne zna-
czenie maj� wcze�niejsze do�wiadczenia wojenne, gdy kobiety czecze�skie, których m��-
czy�ni poszli walczy�, zostali zamordowani czy zagin�li, przejmowały odpowiedzialno��
za rodzin�. Jak to okre�liła jedna z lektorek wspomnianej wcze�niej fundacji kobiety cze-

cze�skie s� bojowe, bardziej si� anga�uj�, maj� te� potrzeb� „budowania domu wsz�dzie”. 
Obserwacje lektorów współgraj� zatem z opiniami respondentów pracuj�cych w PCPR-
ach i organizacjach pozarz�dowych: wszyscy s� zgodni co do tego, �e kobiety czecze�skie 
s� bardziej podatne na wpływy integracyjne. Jedna z opinii wyra�onych przez pracownic�
organizacji pozarz�dowej mówi wr�cz, i� czecze�skie kobiety, które uciekaj� od swoich 
m��ów, maj� najwi�kszy potencjał integracyjny, poniewa� to one złamały jedno z tabu 
tamtejszej kultury, w której decyduj�cy głos ma m��czyzna i któremu podporz�dkowane 
jest �ycie rodziny. Ów fakt, zdaniem respondentki, warto zatem wykorzysta�, planuj�c 
poszczególne działania na rzecz integracji uchod�ców czecze�skich. 
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3.8. Podsumowanie: Czy integracja jest mo�liwa?  
Pod koniec ka�dego z wywiadów zadawano respondentom pytanie, czy ich zdaniem inte-
gracja Czeczenów ze społecze�stwem polskim jest mo�liwa oraz jakie cechy i warto�ci 
kulturowe tego narodu mog� sprzyja� integracji. Jak wskazali respondenci, integracja wy-
maga spełnienia pewnych podstawowych warunków. Oprócz znajomo�ci j�zyka polskiego, 
dost�pu przede wszystkim do tanich mieszka� i zatrudnienia, niezwykle istotne jest samo 
nastawienie uchod�cy i jego motywacja do adaptowania si� w nowym �rodowisku. Jak 
powiedziała jedna z respondentek, Czeczeni musz� zrobi� pierwszy krok, by� bardziej 
aktywni i otworzy� si� na kontakty z Polakami, jak równie� przestrzega� norm prawnych i 
kulturowych.  

W kontek�cie mo�liwo�ci integracyjnych Czeczenów bardzo istotne jest to, co po-
wiedziała inna respondentka: wi�kszo�� Czeczenów w Polsce w tej chwili to pro�ci ludzie, 

ze wsi, niewykształceni. Albo przeczekaj�, albo podejm� działania na rzecz integracji (…). 
Dodała, �e na podstawie obserwacji ze swej pracy zawodowej mo�na zauwa�y�, �e sygna-
ły o normalizacji sytuacji w Czeczenii budz� nierzadko niepokój uchod�ców czecze�skich, 
poniewa� nie s� pewni czy ju� mog� wraca� do domu, czy budowa� swoje �ycie tutaj. 
Wielu �yje wi�c w sytuacji zawieszenia, nie maj�c siły na uło�enie sobie �ycia w Polsce. 
Bardzo wa�ne, jej zdaniem, jest, by integracj� postrzega� na poziomie indywidualnym. A 
integracja zale�y przede wszystkim od gotowo�ci psychicznej cudzoziemca i jego zobo-
wi�za� rodzinnych.  

Na ile Czeczeni chc� si� integrowa� z polskim społecze�stwem? Zdaniem respon-
dentów jest to trudne do oszacowania, bior�c pod uwag� bardzo silne powi�zania rodzin-
no-klanowe Czeczenów, ich ruchliwo�� i �wiadomo��, �e w Zachodniej Europie ich krew-
ni s� w lepszej sytuacji socjalno-bytowej (mówi�: skoro nas przyjmujecie [mowa o Polsce, 

jako kraju przyjmuj�cym Czeczenów – przyp. A.M. i Z.O.], to dlaczego nie jeste�cie w sta-

nie zapewni� nam godnych warunków �ycia?).  

4. PUNKT WIDZENIA CZECZENÓW
Nasze rozmowy z samymi Czeczenami (autorki przeprowadziły 60 wywiadów) miały nie-
co inny wyd�wi�k. W ich własnym mniemaniu, Czeczeni to dobrzy, honorowi pracownicy, 
którzy s� zaradni i nie lubi� �y� „na garnuszku pa�stwa”. S� te� otwarci na inne kultury, 
go�cinni i przyja�ni, co zreszt� same miały�my okazj� niejednokrotnie odczu�. Z wywia-
dów, jak równie� z obserwacji ich �ycia w o�rodkach i poza nimi, wydaje si�, i� Czeczeni 
s� bardziej aktywni, ni� wydaje si� ich polskim opiekunom, tyle tylko, �e ich aktywno��
odbywa si� w ich własnych kr�gach, niewidocznych lub niezrozumiałych dla polskich 
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pracowników. Zwa�ywszy, �e s� oni w znakomitej wi�kszo�ci uciekinierami przed kon-
fliktem lub bezpo�rednimi zagro�eniami dla �ycia lub zdrowia, nie powinien dziwi� fakt, 
i� wielu Czeczenom zale�y przede wszystkim na spokoju i mo�liwo�ci prze�ycia. Niejedna 
osoba, zapytana o powód wyjazdu z Czeczenii, powiedziała, �e trzeba było to wszystko 

gdzie� przeczeka�. Jednocze�nie, �yj�c w niepewno�ci jutra, nie potrafi� układa� długo-
terminowych planów. W skutek tego s� bardziej nastawieni na „pragmatyczn�” stron�
integracji, według naszej definicji, ni� na kulturow�, co mo�e wyja�nia�, dlaczego najbar-
dziej interesuj� ich działania przynosz�ce szybkie, namacalne efekty.  

Pragmatyczne podej�cie do przetrwania na obczy�nie tłumaczy fakt, �e Czeczeni 
na ogół wol� nie zostawa� w Polsce, pomimo ich cz�stego twierdzenia, �e kultura polska 
jest im bli�sza ni� zachodnioeuropejska, �e z j�zykiem sobie daj� rad�, i �e jest „bli�ej do 
domu” w razie nagłej potrzeby powrotu. Mo�na by wysun�� hipotez�, �e ch�� wyjazd na 
Zachód to wynik czysto racjonalnej kalkulacji, według której – cho� mo�e ju� nie dla osób 
w procedurze – ryzyko to si� opłaca. Główne tego powody wymieniane przez Czeczenów 
to: poł�czenie si� z krewnymi (co najmniej dwie trzecie naszych respondentów miało 
krewnych w Europie Zachodniej, z których prawie połowa to najbli�si krewni – bracia, 
siostry, dzieci, rodzice); łatwiejszy i szybszy dost�p do wysokiej jako�ci opieki medycznej 
(zwłaszcza do zabiegów chirurgicznych) w przypadku cz�sto powa�nych schorze�; wresz-
cie lepsze zabezpieczenie socjalne, umo�liwiaj�ce przetrwanie. Dla Czeczenów, zwykle 
przyje�d�aj�cych z wielodzietnymi rodzinami, otrzymanie zgody na pobyt tolerowany jest 
dramatem, bowiem nie wi��e si� z nim mo�liwo�� wej�cia w program integracyjny za-
pewniaj�cy dwunastomiesi�czn� pomoc finansow�. Wi�kszo�� naszych rozmówców b�d�-
cych w procedurze była przekonana, �e je�eli integracja w ogóle jest mo�liwa, to tylko ze 
„statusem”. Zdarzały si� równie� przypadki, gdy rozmówcy czecze�scy mówili, �e je�eli 
nie dostan� statusu uchod�cy, b�d� zmuszeni wróci� do Czeczenii pomimo ryzyka, gdy�
nie potrafili sobie wyobrazi�, jak sobie dadz� rad� w Polsce z „pobytem”.  

Pomimo przyst�pienia Polski do Konwencji Dubli�skiej w 2004 r., wielu Czecze-
nów próbowało jeszcze przez par� lat przedosta� si� nielegalnie do Europy Zachodniej 
dzi�ki przemytnikom. Niektórym udawało si� pozosta�; innych zamykano w o�rodkach 
deportacyjnych i zawracano do Polski. Do 2005 r. zdarzały si� jeszcze masowe znikni�cia 
z o�rodków pobytowych du�ych grup osób w procedurze. Zjawisko to wydaje si� teraz 
zanika�, aczkolwiek prasa wci�� donosi o próbach nielegalnego przemytu Czeczenów 
przez południow� granic�4. Trzydziestoczteroletni mechanik z Groznego powiedział, �e 

                                                 
4 Zob. np. Zdzierali z rodaków, „Dziennik Polski Podhala�ski”, 28 II 2007, s. 1, 3; Warszawscy 

taksówkarze przemycali Czeczenów, „Gazeta Wyborcza” dodatek Stołeczna, 12 VIII 2006, s. 3.  
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wiedział o Regulacji Dubli�skiej, ale brat, który mieszkał w Danii, namówił go do przy-
jazdu pod koniec 2005 r. Niedawno został zawrócony do Polski i wszedł w procedur�. 
Natomiast na pocz�tku 2007 r. 38-letni nauczyciel z Groznego przyznawszy, �e jego sio-
stra we Francji była gotowa mu przesła� pieni�dze na przerzut, był bardziej zrezygnowany: 
Ale po co? I tak nas deportuj�. Wydaje si� jednak, �e na razie nie odwrócił si� trend wy-
je�d�ania na Zachód osób ze statusem po zako�czeniu lub w trakcie IPI. 	wiadczy o tym 
m.in. liczba przerwanych programów integracyjnych osób narodowo�ci czecze�skiej (w 
województwie mazowieckim w samym 2006 została przerwana niemal 1/3 IPI)5. 
 W opinii autorek, problem braku integracji lub marginalizacji znakomitej wi�kszo-
�ci Czeczenów bynajmniej nie wynika z ich bierno�ci, lecz w wielu przypadkach, wr�cz 
przeciwnie – z uaktywnienia si� dynamicznej sieci wzajemnej pomocy i wsparcia, niekie-
dy rozci�gaj�cej si� na mi�dzynarodow� płaszczyzn� si�gaj�c� od Europy Zachodniej a�
po Czeczeni�. Wynika to zarówno z niewystarczaj�cego zabezpieczenia socjalnego w Pol-
sce, jak i historycznego zwyczaju. Tam, gdzie pa�stwo nie mo�e spełni� swojego obo-
wi�zku zapewnienia obywatelom lub uchod�com godnego bytu (m.in. z powodu braku 
�rodków bud�etowych), wkracza zwykła ludzka solidarno�� i przedsi�biorczo��. Niestety 
krótkoterminowy pragmatyzm takiego rozwi�zania powoduje, i� wielu – je�li nie wi�k-
szo�� – Czeczenów na obczy�nie egzystuje w swoim �wiecie, podtrzymuj�c swoje wi�zi z 
rodakami, lecz nie kładzie nacisku na nauk� j�zyka, kontakty z miejscow� ludno�ci� ani na 
rozszerzenie swojej wiedzy o kulturze pa�stwa przyjmuj�cego. W efekcie najch�tniej wy-
je�d�aj� na Zachód, gdzie rodaków jest wi�cej i gdzie łatwiej jest prze�y�. Cz�sto ci, któ-
rzy zostaj� w pa�stwach „nowej Unii”, to wła�nie najsłabsi, najbiedniejsi lub ci, którzy z 
ró�nych powodów nie mog� lub nie chc� prosi� swoich krewnych o pomoc. 
 Czeczeni najch�tniej ufaj� sobie nawzajem i polegaj� na swoich bliskich – krew-
nych, znajomych lub s�siadach z domu. Kuzyni i członkowie tejpów (klanów)6 odnajduj�
si� nawzajem w o�rodkach, odwiedzaj�. Jednak�e w politycznie zwa�nionym �rodowisku 
Czeczenów, wiele osób powtarzało, �e naprawd� ufa� mo�na tylko osobom znanym od 
dawna. Krewni w Europie Zachodniej przysyłaj� pieni�dze i paczki; krewni i znajomi dłu-
�ej przebywaj�cy w Polsce pomagaj� nowym przybyszom. Telefon naszego tłumacza, 
m��czyzny przebywaj�cego w Polsce od 6 lat i doskonale mówi�cego po polsku, bez prze-

                                                 
5 Raport z realizacji w 2006 roku indywidualnych programów integracji (IPI) na terenie wojewódz-

twa mazowieckiego, Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urz�du Wojewódzkiego, War-
szawa 2007, s. 15. 
6 Opis czecze�skich struktur rodzinnych i klanowych oraz wzajemnych obowi�zków członków 
rodziny zob. w: I. Adger-Adajew, Kamienie mówi�: Dzieje i kultura Czeczenów, Warszawa 2006, s. 
177-185.
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rwy dzwonił z pro�bami o wytłumaczenie lub przetłumaczenie czego�, o pomoc przy zała-
twianiu spraw urz�dowych, o asyst� przy wizycie w szpitalu. Gdy dzwoniła osoba starsza, 
etykieta czecze�ska nakazywała mu odpowiedzie� natychmiast, bez wzgl�du na sytuacj�. 
Doszły do nas nawet sygnały, �e osoby w procedurze otrzymuj�ce ekwiwalenty dla dzieci 
pomagały finansowo rodzinom z „pobytem”, gdy� te ostatnie uznano za bardziej potrzebu-
j�ce.  

Trzydziestoczteroletnia wdowa z trójk� dzieci z Groznego po otrzymaniu statusu 
uchod�cy zamieszkała w dwupokojowym mieszkaniu nieopodal o�rodka pobytowego w 
jednym z polskich miast, utrzymuj�c w ten sposób regularny kontakt ze swoimi rodakami. 
Podobnie jak wiele innych osób, na pytanie, czy pomagaj� jej krewni i znajomi, odpowie-
działa: Tak, pomagaj�. Bez tego nie wiem, jakbym prze�yła (z polskimi s�siadami nie ma 
dobrych kontaktów; cz�sto wzywaj� policj�, gdy jej dzieci hałasuj�). Trzydziestoo�miolet-
ni m��czyzna, z zawodu nauczyciel (handlował te� samochodami i do I wojny, jak twier-
dzi, dobrze mu si� powodziło), mieszkaj�cy w jednym z o�rodków (sam ma pobyt tolero-
wany, podczas gdy jego �ona weszła w ponown� procedur�), był dobrym przykładem za-
radno�ci i samowystarczalno�ci czecze�skiej: 

�ona czeka ju� dwa lata na powa�n� operacj�, b�dzie musiała czeka� jesz-

cze rok. Sam kupuj� leki od Białorusinów na bazarze albo z domu mi przy-

syłaj�. Siostra przysyła te� leki z Francji. Te leki, które s� w o�rodku, jesz-

cze nikomu nie pomogły, ani jednemu dziecku, ani jednemu dorosłemu. Jest 

jedna tabletka na wszystko. Chorowałem na gryp� przez cztery miesi�ce, 

dopóki sam si� nie wyleczyłem. Jak roczny synek si� oparzył, sam go wyle-

czyłem metod� domow�, teraz nie ma nawet jednej blizny. Medycyna ludo-

wa jest najlepsza. 

Trzydziestosze�cioletni Czeczen ze statusem uchod�cy, z zawodu geofizyk, lecz nie mó-
wi�cy dobrze po polsku, znalazł dobr� prac� jako kierowca jednej z organizacji mi�dzyna-
rodowych pracuj�cych z uchod�cami w Polsce. Paradoksalnie nie dzi�ki po�rednictwu 
pracy, ale własnymi siłami i bardzo okr��n� drog�: przez kontakt internetowy ze znajo-
mymi w Inguszetii, gdzie organizacja ta równie� prowadziła misj�. Spotkały�my si� ze 
stwierdzeniem (ze strony polskiej, o czym była mowa powy�ej), �e czecze�skie kobiety, 
które uciekaj� od swoich m��ów maj� najwi�kszy „potencjał integracyjny”. Niekoniecznie 
oznacza to jednak, �e s� one „wyemancypowane”, a jedynie to, �e łami�c tabu wyobcowa-
ły si� z własnej kultury i ugruntowanych struktur wsparcia. W Polsce musz� szuka�
wsparcia gdzie indziej.  
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 Taka zaradno��, adaptacja i mobilno�� wynika cz��ciowo z potrzeby dostosowania 
si� do trudnych warunków stawianych przez histori� i długiego egzystowania na uboczu 
pa�stwa: na przykład z przedwojennej sytuacji ekonomicznej w Republice Czecze�sko-
Inguskiej, w której bezrobocie i dyskryminacja na rynku pracy – na którym wi�kszo��
miejsc pracy w przemy�le przeznaczona była dla Rosjan – zmuszały co roku ponad 100 
tys. Czeczenów i Inguszy do wyjazdu do innych republik ZSRR w celu podj�cia pracy 
sezonowej. W latach 70. i 80. XX w. niektórzy dorabiali si� wystawnych domów i samo-
chodów poprzez tak� na pozór niestabiln� prac�7. Po rozpadzie ZSRR czecze�scy m��-
czy�ni wyje�d�ali do Turcji b�d� do pa�stw arabskich w celach handlowych, przywo��c 
do Czeczenii i sprzedaj�c na targach m.in. odzie�, obuwie i sprz�t kuchenny8.  

Trudno wi�c si� dziwi�, gdy podobnie przedsi�biorcze czecze�skie kobiety wyno-
sz� z o�rodków i sprzedaj� na bazarach pewne produkty �ywno�ciowe, które nie przypada-
j� im do gustu, aby móc kupi� inne bardziej smakuj�ce ich rodzinom9. Problem polega na 
tym, �e dzi�ki przedwojennej dyskryminacji, nowym zasadom narzuconym przez „gospo-
dark� wojenn�” po 1994 r. oraz w efekcie braku wykształcenia i kwalifikacji młodych 
m��czyzn z powodu wojny, wielu Czeczenów wydaje si� preferowa� nieformaln� działal-
no�� gospodarcz� w swoich własnych kr�gach. Respondenci polscy pracuj�cy na co dzie�
z Czeczenami cz�sto zdawali sobie spraw� z ich mentalno�ci i umiej�tno�ci radzenia sobie 
w trudnych warunkach. Warto zacytowa� obszerny fragment wypowiedzi jednego z nich:  

(…) wydaje mi si�, �e istnieje tak�e pewne zało�enie tymczasowo�ci przy tej 

ich ruchliwo�ci. To ludzie, którzy maj� silne powi�zania klanowe, dobr�

orientacj�, gdzie co si� dzieje, s� ruchliwi i jednocze�nie dosy� zamkni�ci. 

(…) Polska nie jest dla nich takim miejscem, �eby inwestowali w �ycie tu 

długofalowo. Dla nich ten ideał jednak jest gdzie indziej. (…) oni tak troch�

funkcjonuj�, �eby poradzi� sobie na bie��co, tu gdzie� pojecha�, tu si� pod-

                                                 
7 Zob. D. D. Gakajew, Oczierki politiczeskoi istorii Czeczni (XX wiek), O�rodek Kultury Czecze�-
skiej, Moskwa 1997, s. 109-110; V. Tishkov, Chechnya: Life in a War-Torn Society, Berkeley/Los 
Angeles/Londyn 2004, s. 40-44.  
8 Według Tishkova, pod koniec 1994 r. w Groznym Handel barterowy, na mał� skal� aczkolwiek 

energiczny, stymulował aktywno�� gospodarcz� i sprawiał wra�enie rynku przesyconego towarami, 

głównie na poziomie handlu ulicznego [tłum. A.M. i Z.O.]. Tishkov, Chechnya: Life in a War-Torn 

Society…, s. 67.   
9 „Nieformalny” handel o�rodkowy to istna szara strefa na mał� skal�, od jogurtów i soków (i, jak 
podejrzewał jeden z polskich respondentów, by� mo�e przedmiotów z wyprawek przygotowanych 
dla niemowl�t) sprzedawanych na bazarach pocz�wszy, po ksi��eczki dzieci�ce z darów odsprze-
dawanych personelowi o�rodka. Istnieje te� handel wewn�trz-o�rodkowy, np. kobiety sprzedaj�
tradycyjne wypieki domowej roboty innym rodzinom; rodziny wyje�d�aj�ce z o�rodków cz�sto 
sprzedaj� swój sprz�t audio-wideo innym mieszka�com po obni�onych cenach. 
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leczy�, tu to, tam to. To jest rzadko długofalowe planowanie. (…) u Czecze-

nów nie ma takiego ideału, �e on chciałby [Czeczen – przyp. A.M. i Z.O.] 

by� taki, jak Polak. U Białorusinów co innego, mówi�: „O, b�dziesz mini-

strem”. Albo: „nie b�dziesz ministrem – musisz si� uczy�”. (…) dla Czecze-

nów to nie jest takie atrakcyjne, �eby by� i pracowa� tak, jak Polacy. Dla 

nich wa�ne jest owszem, �eby mie� rodzin�, jakie� pieni�dze, ale licz� si� te 

kontakty, handel, samochody, ruch.  

By� mo�e st�d bierze si� „tajemniczo��” planów niektórych klientów PCPR-ów lub „pozo-
rowanie działania” (legalnego), które nale�y postrzega� przez pryzmat preferowania przez 
Czeczenów owej nieformalnej aktywno�ci gospodarczej we własnych kr�gach.  

Niestety, sytuacja na polskim rynku pracy jedynie nasila takie tendencje. Nale�y 
bowiem podkre�li�, �e problem szarej strefy jest problemem samej gospodarki polskiej, nie 
za� problemem wprowadzonym przez imigrantów. Nawet osoby maj�ce prawo i ch�� do 
legalnego zatrudnienia znajduj� si� w sytuacjach, w których pracodawca zatrudnia ich 
nieformalnie, by zaoszcz�dzi�. Pozbawieni gwarancji praw, jak� zapewnia umowa, s� w 
słabej pozycji w przypadku konfliktu z pracodawc�, na przykład gdy pracodawca potr�ca 
cz��� uzgodnionego wynagrodzenia, w ogóle nie płaci pracownikowi, lub gdy okazuje si�, 
�e wcale nie jest on ubezpieczony pomimo zapewnie� pracodawcy. Cz�sto słyszały�my o 
takich przypadkach, 22-letni m��czyzna opowiadał:  

Moja �ona pracuje w kawiarni [pewnego gmachu rz�dowego w Warszawie 

– przyp. A.M. i Z.O.]. Po�redniczka pracy [jednej z organizacji pozarz�do-

wych – przyp. A.M. i Z.O.] pomogła jej znale�� prac�. Pewnego dnia poszła 

do lekarza ze wszystkimi dokumentami, i ku naszemu zdziwieniu okazało 

si�, �e nie ma ubezpieczenia i �e to nie jest prawdziwa umowa o prac�! Mu-

sieli�my zapłaci�. Szef powiedział jej te�, �e jakby zaszła w ci���, natych-

miast straci prac� – zaraz si� znajdzie kto� inny na jej miejsce, taka jest sy-

tuacja na rynku pracy. 

Inni Czeczeni byli sfrustrowani faktem, i� (…) tam, gdzie Polak dostaje 14 zł za 

godzin�, a Ukrainiec 8 zł, Czeczen dostaje 6 zł. Pracodawcom nie opłaca si� zatrudnia�

legalnie, a sami Czeczeni nie znaj� j�zyka, swoich praw i dlatego s� wykorzystywani. Inni 
za� twierdzili, �e pomimo aktywnych poszukiwa� i zako�czonych kursów zawodowych 
(np. kwiaciarstwa, operatora wózków widłowych) nie mogli znale�� pracy. Kilku respon-
dentów wspomniało, i� chciałoby dowiedzie� si�, jak otworzy� w Polsce działalno�� go-
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spodarcz�, poniewa� mieli pomysły na własny small biznes (np. mał� gastronomi� lub 
sklep z mi�sem dla muzułmanów). Inni pytali o mo�liwo�ci zagospodarowania ziemi, by 
móc j� uprawia�, tak jak to robili w Czeczenii przed wyjazdem. Jednak, co ciekawe, jedni i 
drudzy rozpatrywali obie mo�liwo�ci aktywno�ci w oderwaniu od konieczno�ci nauki j�-
zyka polskiego, potrzebnej chocia�by podczas rejestracji działalno�ci. Pragmatycznie na-
stawieni Czeczeni wskazywali cz�sto, i� najłatwiej uczy� si� j�zyka w pracy, od Polaków. I 
wła�nie te osoby zwykle mogły si� pochwali� tym, i� pracowały ju� w Polsce (co prawda 
praca wykonywana była nielegalnie) zwykle przy pracach sezonowych, w budownictwie, 
w tartaku przy obróbce drewna, czy zajmowały si� handlem u�ywanymi samochodami. Z 
kolei kobiety czecze�skie pracowały zwykle jako sprz�taczki, w gastronomii „na zmywa-
ku” lub opiekowały si� dzie�mi Polaków. 
 Trudno przyj��, �e osoba, która wydaje si� w ogóle nie by� „zintegrowana” (tj. nie 
uczy si� j�zyka, nie interesuje si� kontaktem z miejscow� społeczno�ci�), mo�e by� cał-
kiem zaradna, funkcjonowa� i zarabia� na �ycie, cho� co prawda nielegalnie. Spotkały�my 
si� z takimi przypadkami. Jednak�e taka działalno�� na marginesie prawa nie jest dobrym 
rozwi�zaniem, poniewa� kreuje negatywny wizerunek w�ród Polaków wszystkich uchod�-
ców. Tymczasem, myl�ce byłoby stwierdzenie, i� w pełni „zintegrowani”, według naszej 
definicji, s� ci uchod�cy, którzy �wietnie władaj� j�zykiem, maj� rozbudowan� sie� kon-
taktów, znajomych i przyjaciół w�ród Polaków, umiej� korzysta� efektywnie z polskich 
urz�dów i słu�b publicznych, i niekiedy nawet kształcili si� w Polsce. By� mo�e cz��ciej 
korzystaj� z pomocy znajomych Polaków ni� Czeczenów, ale jedynie o bardzo nielicznych 
osobach w�ród naszych respondentów mo�na by powiedzie�, �e nie miewaj� problemów w 
zapewnieniu sobie i swoim rodzinom podstawowych potrzeb �yciowych. Wi�kszo�� �yje 
na skraju biedy; niektórzy mówili otwarcie, �e prze�yli tylko dzi�ki �yczliwo�ci znajo-
mych. Nie nale�y ignorowa� zatem �adnego z aspektów integracji – pragmatycznego ani 
kulturowego, id� bowiem one w parze i s� konieczne do poprawienia losu uchod�ców i 
„�ci�gni�cia” ich z marginesów społecznych.  

Istnieje te� trzecia kategoria osób – takie, które rzeczywi�cie popadaj� w bezrad-
no�� i apati�, prawdopodobnie spowodowan� lub nasilon� przez depresj�, choroby fizycz-
ne lub zespół posttraumatyczny (PTSD) cz�sto spotykany u uchod�ców z terenów obj�tych 
konfliktem zbrojnym10. W�ród naszych czecze�skich respondentów, 34% opowiedziało o 

                                                 
10 Typowe objawy PTSD to: depresja, bezsenno��, nerwowo��, nadpobudliwo��, apatia, natr�tne i 
uporczywe przypominanie sobie traumatycznych wydarze�, tzw. „flashback’i”. Zob.: J. Lewis 
Herman, Przemoc: Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gda�sk 1997/1998. Podsumowanie 
najnowszych bada� nt. psychologicznych konsekwencji konfliktów zbrojnych na całym �wiecie, w 
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tym, jak przed wyjazdem z Czeczenii byli zatrzymani, trzymani „pod automatem”, nacho-
dzeni przez słu�by federalne lub wi�zieni; podczas gdy 10% przyznało si� do tego, �e ich 
osobi�cie lub ich bliskich torturowano (rzeczywiste odsetki na pewno s� wy�sze, gdy� nie 
pytały�my wprost o to i wielu z nich prawdopodobnie nie chciało o tym mówi�). Ka�dy 
taki wypadek mo�e spowodowa� traumatyzacj�. I tak, 22% respondentów przyznało si� do 
urazów psychicznych w swoich rodzinach, cho� najcz��ciej mówili o swoich dzieciach, a 
prawdopodobnie przemilczali swoje własne dolegliwo�ci – co sugeruje, �e odsetek cierpi�-
cych na problemy psychiczne mo�e by� znacznie wy�szy11. Według psycholog, która pro-
wadziła psychoterapi� w o�rodkach dla uchod�ców w ramach misji Lekarzy Bez Granic 
(MSF) przez półtora roku, 100% wszystkich Czeczenów przyje�d�aj�cych do Polski wy-
maga co najmniej poradnictwa psychologicznego, a około 70% gł�bszej terapii. Jej zda-
niem ich prze�ycia na pewno utrudniaj� im �ycie i wej�cie w kontakty z Polakami12. 
Twierdziła jednocze�nie, i� Czeczeni coraz cz��ciej zgłaszaj� si� do poradnictwa i psycho-
terapii, rozeszła si� bowiem „poczt� pantoflow�” wie�� o ich pozytywnych efektach. 

Czeczeni sami o tym wspominali, 46-letni m��czyzna, mieszkaj�cy w o�rodku i 
b�d�cy w procedurze ju� trzeci rok, mówił: �ołnierze rosyjscy lecz� si� na nerwy po trzech 

miesi�cach w Czeczenii, a co dopiero my po 14 latach wojny? Nie mamy �adnej pomocy 

medycznej i psychologicznej. Cz�sto mówili nam, �e nie mog� si� skupi� na nauce j�zyka, 
poniewa� maj� „szum” ró�nych my�li i problemów w głowie; inni mieli problemy z pa-
mi�ci� po prze�yciach wojennych. Co si� naucz� jakiego� słowa, to nast�pnego dnia wyla-

tuje mi z głowy – mówił 46-letni m��czyzna z �on� i czwórk� dzieci, który pracował w 
stra�y granicznej niepodległej Czeczenii. Cierpiał na depresj�, dolegliwo�ci fizyczne i 

                                                                                                                                        
tym w Czeczenii, zob. w: R. S. Murthy i R. Lakshminarayana, Mental health consequences of war: 

a brief review of research findings, World Psychiatry 5:1, luty 2006. O problemach zwi�zanych z 
udzielaniem pomocy psychologicznej migrantom zob. w niniejszym tomie: H. Grzymała-
Moszczy�ska, Uchod�cy jako wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, s. 129 
11 O nagminnym stosowaniu tortur w Czeczenii i jego powa�nych nast�pstwach psychologicznych 
�wiadcz� dwa raporty: K. de Jong, S. van der Kam, N. Ford et al., The Trauma of Ongoing War in 

Chechnya, Médecins Sans Frontières, Amsterdam, , sierpie� 2004; oraz Rape and Other Torture in 

the Chechnya Conflict: Documented evidence from asylum seekers arriving in the United Kingdom, 
Medical Foundation for the Care of Victims of Torture, Londyn, kwiecie� 2004.   
12 Inna psycholog prowadz�ca psychoterapi� z uchod�cami, z któr� rozmawiały�my podczas wizyty 
w Austrii, tłumaczyła, �e kobiety i m��czy�ni mog� mie� ró�ne symptomy PTSD: kobiety najcz�-
�ciej popadaj� w depresj�, podczas gdy m��czy�ni bywaj� agresywni lub odnosz� wra�enie, �e nie 
panuj� nad sob�. By� mo�e to ostatnie po cz��ci tłumaczy ow� „roszczeniowo��” Czeczenów, o 
której wspominali polscy respondenci, jak konflikty w o�rodkach. 
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utrat� pami�ci. Za dwa miesi�ce ko�czył mu si� IPI, nie miał pracy, i swoj� sytuacj� wi-
dział „bardzo �le”, bez �adnych perspektyw.  

Chocia� nie zadawały�my bezpo�rednio pytania o stan zdrowia rodzin responden-
tów, bardzo cz�sto sami o tym opowiadali. A� 49% skar�yło si� na powa�ne problemy 
zdrowotne swoje lub członków swoich rodzin, cz�sto wymagaj�ce bardzo specjalistycz-
nych bada� (np. tomografii głowy) lub długich pobytów w szpitalu. Statystyki te nie po-
winny dziwi�, zwa�ywszy na wojn� i bardzo zły stan systemu opieki zdrowotnej w samej 
Czeczenii, która pozostaje daleko w tyle w porównaniu z innymi regionami Federacji Ro-
syjskiej13. Natomiast wi�kszo�� osób jak mantr� powtarzało, i� opieka medyczna �wiad-
czona w o�rodkach jest na bardzo złym poziomie oraz skar�yło si� na zły stosunek lekarzy 
do mieszka�ców o�rodka. Problemy z opiek� zdrowotn� w o�rodkach w Polsce były cz�sto 
podnoszone jako powód wtórnej migracji Czeczenów, na przykład do Austrii.14

 Je�eli chodzi o postrzeganie warunków socjalnych w trakcie procedury, to sami 
Czeczeni pytani o to, w przewa�aj�cej wi�kszo�ci nie mówili o tym, �e chcieliby uczy� si�
j�zyka polskiego, czy doszkoli� si� w zawodzie, który posiadaj� lub wr�cz zdoby� nowy 
fach. Zauwa�ali natomiast głównie, i� o�rodki dla uchod�ców powinny by� mniejsze, po-
niewa� �ycie w tak du�ym skupisku ludzi powoduje konflikty i niesnaski. Cz��� osób 
wskazywało, i� preferowan� przez nich form� pomocy socjalnej w trakcie procedury było-
by przyznanie im �wiadcze� poza o�rodkiem. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów, 
cudzoziemcy korzystaj�cy z tej formy pomocy faktycznie cz�sto wykazywali si� lepszymi 
zdolno�ciami adaptacyjnymi, łatwiej znajdowali zatrudnienie i władali j�zykiem polskim 
na poziomie komunikatywnym lub wr�cz bardzo dobrym.  
 Czeczeni przebywaj�cy w o�rodkach najcz��ciej narzekali na jedzenie serwowane 
przez o�rodkow� stołówk� czy przywo�one z zewn�trz. Albo im nie smakowało (najcz�-
�ciej dzieciom), albo nie pasowało do ró�nych wymaga� dietetycznych, albo nie do ko�ca 
wierzyli, �e na przykład kiełbasy nie zawieraj� wieprzowiny, albo odmawiali jedzenia 
mi�sa nie pochodz�cego z islamskiego uboju. Cz�sto słyszały�my od respondentów, �e ich 
                                                 
13 Według raportu 	wiatowej Organizacji Zdrowia [WHO], pt. WHO Disaster and Preparedness 

Response Programme in the North Caucasus, Russian Federation: Annual Report 2006 (Internet: 
http://www.euro.who.int/document/EHA/NC_annualreport2006.pdf?language=), Generalny stan 

zdrowia mieszka�ców republik Kaukazu Północnego wci�� wypada niekorzystnie w porównaniu ze 

�redni� Federacji Rosyjskiej. Na skutek rozpadu systemu opieki zdrowotnej, dost�p do leczenia jest 
ograniczony i jako�� usług medycznych �wiadczonych w całym regionie jest zła (s. 1; tłum. A.M. i 
Z.O.). Działalno�� WHO w Czeczenii skupiała si� na interwencjach w nast�puj�cych dziedzinach 
szczególnej troski: zdrowie matki i dziecka, HIV i AIDS, gru�lica, leczenie urazów psychicznych i 
rehabilitacja psychospołeczna (ibid.).  
14 Zob. np. M. Rozumek, Note for the File: Current Situation of Chechen Asylum Seekers in Czech 

Republic, Poland and Austria, Organizace pro Pomoc Uprchlík
m, Praga, 23 XII 2003. 
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dzieci głoduj�, a sami od przyjazdu schudli, na przykład 16 kg. Przyznawali, i� woleliby 
otrzymywa� ekwiwalent pieni��ny lub produkty �ywno�ciowe, by kobiety czecze�skie 
mogły same przygotowywa� posiłki dla swoich bliskich. Cz��� osób wskazywała równie�
na �le zorganizowane lekcje j�zyka polskiego w o�rodku i brak konsekwencji w realizacji 
programu (kiedy przychodzi nowa osoba na lekcj�, wszystko zaczynamy od pocz�tku; (…) 

pani [nauczycielka w o�rodku – przyp. A.M i Z.O.] uczy jak chce, nie ma �adnego pod-

r�cznika). Podczas wywiadów zdarzało si� równie�, i� czecze�scy rozmówcy narzekali na 
brak zaj�� dla dzieci w o�rodku. Jak mówili, sami mieli du�y potencjał, by zorganizowa�
w o�rodku zaj�cia (�wiczenia fizyczne, taniec tradycyjny) dla dzieci, ale twierdzili, �e nie 
układała im si� współpraca z administracj� o�rodka w tym zakresie i zaprzestali działa�. W 
tej chwili w wi�kszo�ci o�rodków nie ma �adnych zaj�� dla dzieci, które biegaj� po koryta-
rzach lub ulicy i nara�one s� na nieszcz��liwe wypadki. Według psychologów z organiza-
cji pozarz�dowych, to wła�nie depresja mo�e powodowa�, �e rodzice nie maj� siły opie-
kowa� si� dzie�mi.  
 Tym niemniej, pewien 50-letni m��czyzna ze statusem uchod�cy, z wykształcenia 
pedagog, podsumował sytuacj� w o�rodkach nast�puj�co: Najwi�kszy problem to nie jest 

jedzenie na stołówce. To jest kwestia leczenia. Ludzie maj� depresj�, prze�yli traum�, a zła 

opieka medyczna tylko pogarsza to, co ju� prze�yli. Człowiek chory nie mo�e funkcjono-

wa�. Zastanawiaj�ce jest, �e w wywiadach polscy rozmówcy rzadko zwracali uwag� na zły 
stan zdrowia i problemy psychiczne swoich podopiecznych, jakby nie dostrzegali lub ba-
gatelizowali to. Tymczasem jest to podstawowy problem tej grupy uchod�ców, wymagaj�-
cy przemy�lanej interwencji. By� mo�e dlatego powstał taki rozd�wi�k mi�dzy tymi gru-
pami. Polacy przekonani, �e kulturowe aspekty integracji (np. nauka j�zyka) s� rozs�dnym 
długofalowym sposobem na �ycie w Polsce, mo�e nie dostrzegaj� natychmiastowych prak-
tycznych problemów Czeczenów. Namawiaj� Czeczenów do wi�kszej motywacji, do nau-
ki j�zyka; podczas gdy Czeczeni s� coraz bardziej zdesperowani i zawiedzeni, twierdz�c, 
�e pomimo wszelkich stara� nie sposób funkcjonowa� w tym kraju bez mieszkania, stabil-
nej pracy, z baga�em dolegliwo�ci fizycznych i psychicznych. Wielu z nich wi�c odwraca 
si� od pa�stwa polskiego i próbuje prze�y� na własnych zasadach – najch�tniej poza grani-
cami tego kraju. 

5. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 
Z dotychczasowych do�wiadcze� wynika, i� działania na rzecz preintegracji powinny by�
podejmowane wobec cudzoziemców ju� we wst�pnej fazie ich pobytu w Polsce, tzn. tu�
po wej�ciu w procedur� o nadanie statusu uchod�cy. Bowiem brak jakiejkolwiek aktywno-
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�ci ze strony cudzoziemców na etapie procedury, w pó�niejszym okresie powoduje nara-
staj�ce trudno�ci zarówno dla nich samych, jak i dla osób zaanga�owanych w pomoc tej 
grupie.  
 Aby integracja cudzoziemca mogła zako�czy� si� sukcesem, niew�tpliwie naji-
stotniejsze s� trzy kwestie: mo�liwo�� wynaj�cia taniego mieszkania, praca pozwalaj�ca na 
utrzymanie siebie i swojej rodziny oraz znajomo�� j�zyka polskiego. Za� pocz�tkowym 
etapem tej�e integracji powinna by� preintegracja. Na podstawie przeprowadzonych wy-
wiadów mo�na sformułowa� kilka rekomendacji, które warto wzi�� pod uwag�, planuj�c 
działania preintegracyjne na rzecz cudzoziemców narodowo�ci czecze�skiej, i które cz�-
�ciowo mo�na wykorzysta� wobec innych grup. S� one nast�puj�ce: 
� Nale�ałoby d��y� do zmniejszenia populacji poszczególnych o�rodków pobytowych dla 
cudzoziemców ubiegaj�cych si� o status uchod�cy. W mniejszej społeczno�ci łatwiej mo�-
na implementowa� działania preintegracyjne. Ponadto, rozs�dnym rozwi�zaniem wydaje 
si� zwi�kszenie liczby pozwole� na korzystanie przez cudzoziemców ze �wiadcze� poza 
o�rodkiem, co sprzyja usamodzielnieniu si� i jest naturalnym sposobem adaptacji cudzo-
ziemca w nowym �rodowisku społeczno-kulturowym. 
� Urz�d ds. Repatriacji i Cudzoziemców musi koniecznie zadba� o zatrudnienie wi�kszej 
liczby pracowników socjalnych (opiekunów cudzoziemców) w o�rodkach pobytowych. W 
obecnych warunkach pracownicy ci, zwłaszcza w wi�kszych o�rodkach, pełni� wszystkie 
funkcje zarówno administracyjne, jak i socjalno-terapeutyczne. S� przepracowani, zestre-
sowani i otrzymuj� małe wynagrodzenie. To powoduje, i� rzadko znajduj� czas na rozmo-
wy z podopiecznymi, ich motywacja do pracy spada, co z kolei tworzy bariery mi�dzy 
nimi a mieszka�cami o�rodków. 
� Ju� na etapie procedury nale�y informowa� cudzoziemców o warunkach �ycia w Polsce, 
polskiej kulturze i historii, przysługuj�cych im prawach i obowi�zkach, mo�liwym zakre-
sie wsparcia ze strony instytucji publicznych (w tym pomocy społecznej). Ma to na celu 
zarówno zapoznanie z przysługuj�cymi im uprawnieniami, jak i z realiami �ycia w Polsce. 
Za dobry przykład mogłyby tu słu�y� cykle szkole� informacyjnych organizowanych 
przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urz�du Wojewódzkiego (od 2006 w 
ramach projektu z Europejskiego Funduszu Uchod�czego) dla osób ze statusem uchod�cy i 
pobytem tolerowanym, wysoko oceniane przez cudzoziemców. 
� Nale�ałoby zmieni� zasady nauki j�zyka polskiego dla osób w procedurze. Dzi� nauka 
prowadzona jest w o�rodkach dla uchod�ców, ale cudzoziemcy nie s� ni� zainteresowani. 
Nieznajomo�� j�zyka kraju przyjmuj�cego negatywnie wpływa na pó�niejsze próby inte-
growania si�. By� mo�e rozwi�zaniem tej sytuacji byłoby wprowadzenie systemu bazuj�-
cego na wspomnianym „pragmatycznym” podej�ciu do integracji, tj. nauka polskiego musi 
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si� opłaca� w krótkim terminie, gdy� niepewno�� sytuacji uchod�ców powoduje, �e swoje 
plany skupiaj� na najbli�szej przyszło�ci. Mo�na by wprowadzi� system motywacyjny 
polegaj�cy na przykład na zró�nicowaniu stawek tzw. kieszonkowego w zale�no�ci od 
frekwencji i post�pów w nauce j�zyka (jak równie� kursach zawodowych, o których mowa 
poni�ej), jak to  si� dzieje w niektórych pa�stwach Europy Zachodniej. Innym, trudniej-
szym rozwi�zaniem, lecz potencjalnie daj�cym bardziej satysfakcjonuj�ce rezultaty, mógł-
by by� kompleksowy system nauki j�zyka „praktycznego” (np. jak szuka� mieszkania 
przez telefon, jak czyta� ogłoszenia) poł�czony z po�rednictwem pracy, przygotowaniem 
CV, przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych itp. 
� Nale�ałoby zintensyfikowa� działania preintegracyjne w zakresie nauki zawodu, kursów 
doszkalaj�cych czy te� przekwalifikowuj�cych cudzoziemców. Wcze�niej wymagany był-
by pilota� oszacowuj�cy potencjał zawodowy i edukacyjny cudzoziemców oraz potrzeby 
lokalnych rynków pracy. Taki kierunek działa� jest zgodny z zaleceniami Unii Europej-
skiej. 
� Nale�y niew�tpliwie inwestowa� w edukacj� dzieci cudzoziemskich (pocz�wszy od nau-
czania przedszkolnego), zarówno na etapie procedury o nadanie statusu uchod�cy, jak i po 
uzyskaniu przez nie wraz z rodzinami ochrony mi�dzynarodowej. Tutaj niezb�dna jest 
współpraca z nauczycielami i kuratorium oraz szkolenie pedagogów w zakresie pracy z 
klas� multietniczn� i rozwi�zywania konfliktów. Niew�tpliwie zdobycie wykształcenia w 
kraju przyjmuj�cym b�dzie z korzy�ci� dla małoletnich uchod�ców, po pierwsze, dlatego, 
�e uchroni ich przed luk� w edukacji, a po drugie, zapozna ich z j�zykiem, kultur�, histori�
i normami społecznymi kraju przyjmuj�cego. 
� Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia mog� si� wydawa� sprawami drugorz�d-
nymi, wr�cz luksusem, ale wraz z odpowiedni� opiek� lekarsk� s� podstawow� potrzeb�
osób, które prze�yły brutaln� wojn�. Odpowiednia interwencja terapeutyczna – cz�sto 
polegaj�ca po prostu na wysłuchaniu historii uchod�cy i wyra�eniu współczucia przez 
�yczliw� osob� - niekoniecznie psychologa – miałaby wielkie znaczenie dla poprawienia 
nastroju, zwi�kszenia zaufania i umiej�tno�ci radzenia sobie z �yciem w obcym społecze�-
stwie, a tym samym potencjału integracyjnego cudzoziemca. W takie działania mo�na by 
wł�czy� wolontariuszy. 
� Nale�ałoby równie� przeszkoli� pracowników, którzy maj� codzienn� styczno�� z 
uchod�cami, zwłaszcza pracowników socjalnych PCPR-ów i o�rodków pobytowych oraz 
lekarzy w o�rodkach, w zakresie podstawowych zasad pracy z ofiarami tortur i traumy. 
Nowa organizacja pozarz�dowa, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, zało�ona m.in. 
przez autorki niniejszego artykułu, zamierza podj�� działania w tym zakresie. 
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� Nie nale�y ignorowa� zaj�� rozrywkowych, artystycznych i sportowych w o�rodkach 
pobytowych. Zaj�cia takie oddziaływałyby terapeutycznie szczególnie na osoby cierpi�ce 
na dolegliwo�ci fizyczne lub urazy psychiczne, daj�c im poczucie kontroli nad sob� i 
twórcz� b�d� fizyczn� metod� na rozładowanie napi�cia i zdenerwowania oraz sposób 
radzenia sobie z traum�. Uspokoiwszy si�, uchod�cy mieliby wi�cej energii na pozytywne 
działanie w kierunku integracji. Zorganizowanie zaj�� i opieki dla dzieci w ci�gu dnia 
równie� pozwoliłoby rodzicom na załatwianie rozmaitych spraw. 
� Nale�ałoby polepszy� współprac� z tymi społeczno�ciami lokalnymi, gdzie znajduj� si�
o�rodki pobytowe dla cudzoziemców. Warto zastanowi� si� nie tylko nad prac� u�wiada-
miaj�c�, kim s� uchod�cy i co mo�e wynika� z faktu istnienia społecze�stwa wielokultu-
rowego. Równie istotne jest stworzenie systemu zach�t finansowych dla tych gmin, które 
maj� na swoim terenie o�rodki dla uchod�ców oraz w których osiedlaj� si� cudzoziemcy 
obj�ci ochron� mi�dzynarodow� (tego typu rozwi�zania istniej�, np. w Czechach). 
� Z pewno�ci� zbudowanie skutecznego i efektywnego systemu słu��cego preintegracji 
wymaga na pocz�tku jego tworzenia współpracy wielu podmiotów. Dotychczasowe do-
�wiadczenia Urz�du ds. Repatriacji i Cudzoziemców (URiC), powiatowych centrów po-
mocy rodzinie, o�rodków pomocy społecznej czy organizacji pozarz�dowych s� pod tym 
wzgl�dem nie do przecenienia. Niemniej jednak w tworzenie podstaw systemu preintegra-
cji nale�ałoby zaanga�owa� kolejne instytucje mog�ce wnie�� cenny wkład w jego po-
szczególne elementy. Mowa tutaj o słu�bach zatrudnienia, podmiotach zajmuj�cych si�
doradztwem zawodowym, podnoszeniem kwalifikacji itp. Wydaje si� natomiast, �e odpo-
wiedzialno�� za kwestie preintegracji powinien przej�� jeden konkretny podmiot, na przy-
kład URiC, na którym obecnie spoczywa zadanie zapewnienia usług socjalnych cudzo-
ziemcom w procedurze o nadanie statusu uchod�cy. 
� Wiele dobrego mo�e przynie�� zbadanie mo�liwo�ci coraz bardziej popularnego na Za-
chodzie partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. współpracy mi�dzy podmiotami publicz-
nymi a prywatnymi firmami. Partnerstwo takie mogłoby zapewni� „nagrod�” dla cudzo-
ziemców obj�tych ochron� mi�dzynarodow�, którzy zako�cz� wszystkie etapy cyklu szko-
le� j�zykowo-zawodo-obywatelskich, w postaci gwarancji zatrudnienia w lokalnym przed-
si�biorstwie. Pracodawca za� zyskałby �wietnie przygotowan� kadr�. Rozwini�cie takiego 
systemu wymagałoby pocz�tkowo nakładu sporej energii, zaanga�owania i cierpliwo�ci, 
lecz z czasem przyniosłoby pozytywne efekty.  
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KULTUROWE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA 
MIGRANTÓW PRZYMUSOWYCH  

NA POLSKIM RYNKU PRACY  
NA PRZYKŁADZIE SPOŁECZNO�CI CZECZE�SKIEJ 

1. WST�P 
Jednym z warunków udanej integracji uchod�cy z przyjmuj�cym społecze�stwem jest jego 
pełnoprawne funkcjonowanie na rynku pracy, najlepiej w wyuczonym zawodzie, a co za 
tym idzie – osi�gni�cie przez niego niezale�no�ci finansowej. Wy�szo�� integracji nad 
innymi strategiami akulturacji1 – czyli wej�cia przymusowych migrantów w obr�b kultury 
pa�stwa-gospodarza – polega na tym, �e w procesie integracji cudzoziemiec przyjmuje 
niektóre elementy kultury społecze�stwa, w którym przebywa. Towarzyszy temu jednak 
zachowanie własnej, odr�bnej to�samo�ci kulturowej. W wyniku takiego procesu tworzy 
on dla siebie now� rzeczywisto�� kulturow�, ł�cz�c� elementy tradycji kraju pochodzenia 
oraz kraju przyjmuj�cego. Zapewnia mu to dobre samopoczucie wynikaj�ce ze �wiadomo-
�ci własnych korzeni oraz mo�liwo�� pełnowarto�ciowego udziału w �yciu nowej społecz-
no�ci. Sukces integracji zale�y z jednej strony od tego, jak mocno uchod�ca pragnie za-
chowa� sw� to�samo�� kulturow� oraz jak intensywne kontakty chce nawi�za� z nowym 
�rodowiskiem, a z drugiej od tego, w jaki sposób dana osoba lub grupa jest przyjmowana 
przez otoczenie w kraju gospodarzy.  

Nie wystarczy tu zatem gotowo�� uchod�ców do przyj�cia pewnych elementów 
kultury nowego kraju, przy jednoczesnym zachowaniu warto�ci i postaw konstytutywnych 
dla ich to�samo�ci kulturowej. Równie� kraj, w którym si� osiedlaj�, musi zaakceptowa�

                                                 
1Por.: H. Grzymała-Moszczy�ska, Uchod�cy. Podr�cznik dla osób pracuj�cych z uchod�cami, Kra-
ków 2000, s. 18-23 oraz A. Florczak, Uchod�cy w Polsce. Mi�dzy humanitaryzmem a pragmaty-

zmem, Toru� 2003, s. 241. Prof. Grzymała-Moszczy�ska wymienia cztery mo�liwe strategie akultu-
racji: integracja, asymilacja, separacja, marginalizacja.  
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niektóre elementy kultury przybyszów i stworzy� im warunki do bezpiecznego funkcjo-
nowania w nowych okoliczno�ciach. Dla obu stron nie jest to proste zadanie – tym trud-
niejsze, im bardziej ró�ni� si� od siebie obie kultury.  

Dlatego warto, wobec coraz liczniejszej obecno�ci Czeczenów, przedstawicieli 
najwi�kszej w naszym kraju mniejszo�ci uchod�czej – kilka tysi�cy osób rocznie2 – pochy-
li� si� nad kulturowymi uwarunkowaniami mo�liwo�ci ich funkcjonowania na naszym 
rynku pracy. Jest to niezb�dne, by wzi�� je pod uwag� przy opracowywaniu programów 
integracyjnych maj�cych na celu ich aktywizacj� zawodow� – ze szczególnym uwzgl�d-
nieniem ró�nych potrzeb kobiet i m��czyzn w tym zakresie. A tak�e po to, by maj�c �wia-
domo�� odmienno�ci uwarunkowa� kulturowych, unikn�� niepotrzebnych nieporozumie�
po tym, gdy ju� dojdzie do współpracy z zatrudnionymi obcokrajowcami. 

2. KULTUROWE FUNKCJONOWANIE CZECZE�SKIEJ RODZINY 
Przede wszystkim warto zastanowi� si� nad kulturowym modelem czecze�skiej rodziny i 
wynikaj�cymi z niego ró�nymi rolami społecznymi m��czyzn i kobiet3. Tradycyjna cze-
cze�ska rodzina jest najcz��ciej wielodzietna i wielopokoleniowa. W normalnych warun-
kach kobieta wchodzi do rodziny m��a i je�li jest on najmłodszym z synów, mieszkaj� na 
ogół wspólnie z jego rodzicami. Starsi synowie wraz z rodzinami mieszkaj� w bliskim 
s�siedztwie b�d� buduj� si� w tym samym obej�ciu.  

Głow� rodziny jest m��czyzna i to do niego nale�y zapewnienie jej godziwego 
bytowania, to on podejmuje wszelkie wa�ne decyzje. Jest zatem �ywicielem rodziny i au-
torytetem. Z tego płynie jego duma i godno��. Zdolno�� zapewnienia rodzinie dobrobytu 
�wiadczy o jego warto�ci społecznej. Jednocze�nie zawsze mo�e on liczy� na wsparcie 

                                                 
2 Dane wg www.unhcr.pl w 2004 r. Urz�d do spraw Repatriacji i Cudzoziemców przyj�ł 8079 
wniosków o nadanie statusu uchod�cy, 7182 z nich (88%) zło�yli obywatele Federacji Rosyjskiej. 
W 2005 r. zło�ono 6860 wniosków o status; ponad 90% wnioskodawców przybyło do Polski z Cze-
czenii (6244 osoby). Dane wg www.uric.gov.pl w 2006 r. 4224 osoby po raz pierwszy zło�yły 
wniosek o nadanie statusu uchod�cy, z czego prawie 90% (3772 osoby) to obywatele Federacji 
Rosyjskiej. Od stycznia do kwietnia 2007 r. wydano 1440 pozytywnych decyzji (status uchod�cy 
lub pobyt tolerowany) obywatelom FR (brak danych statystycznych ze wzgl�du na narodowo��, ale 
znaczna wi�kszo�� obywateli rosyjskich ubiegaj�cych si� w Polsce o nadanie statusu uchod�cy to 
Czeczeni; pozostali to przede wszystkim, bliscy im kulturowo, Ingusze lub przedstawiciele narodów 
Dagestanu). 
3 Zawarte w dalszej cz��ci rozdziału informacje zostały uzyskane w wyniku przeprowadzonych 
przeze mnie wywiadów z kilkunastoma Czeczenami na u�ytek powstałej w 2005 r. w Instytucie 
Kultury Polskiej na UW pracy magisterskiej pt. To�samo�� kulturowa uchod�ców czecze�skich w 

Polsce oraz obserwacji własnych podczas kilkuletniej pracy z uchod�cami w ramach organizacji 
pozarz�dowych.
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członków swojej rodziny – braci, kuzynów, wujków – przy czym nale�y pami�ta�, �e naj-
bli�sza rodzina to w czecze�skim pojmowaniu co najmniej kilkadziesi�t osób, solidarnych 
ze sob� w szcz��ciu i biedzie.  

Kobieta jest gospodyni� i matk�, prowadzi dom i wychowuje dzieci w tradycji i 
wierze muzułma�skiej; przekazuje im kanon tradycyjnych warto�ci, uczy post�powania 
zgodnego ze starymi czecze�skimi obyczajami. St�d w wielu rodzinach nie przywi�zuje 
si� zbytniej wagi do edukacji dziewcz�t, kład�c raczej nacisk na ich odpowiednie wycho-
wanie – tak, by w przyszło�ci były wzorowymi �onami, matkami i gospodyniami. Nie 
stawia si� zatem na ich autonomi�, nie uczy si� ich samodzielno�ci w naszym rozumieniu 
tego słowa, tylko raczej posłusze�stwa, skromno�ci, umiej�tno�ci ograniczania własnych 
potrzeb oraz zdolno�ci ud�wigni�cia obowi�zków wynikaj�cych z prowadzenia sporego 
gospodarstwa. Cz�sto kobiety pochodz�ce z bardziej nowoczesnych rodzin, mimo �e ode-
brały wy�sze wykształcenie i zdobyły zawód, nigdy nie pracowały, poniewa� od razu po 
studiach wychodziły za m��, a m��czyzna nie �yczył sobie, �eby wchodziły w obszar jego 
kompetencji. Zdarza si� jednak – nieco rzadziej – �e wykształcone kobiety mog� pracowa�
równie� po wej�ciu do rodziny m��a i przyje�d�aj� tu, maj�c ju� za sob� pewne do�wiad-
czenie pracy. 

Jednak wszystkie opisane powy�ej normy staj� na głowie w sytuacji wojny i 
uchod�stwa. Znalazłszy si� w zupełnie nowym pa�stwie, o odmiennej kulturze i gospodar-
ce, rz�dz�cym si� swoimi prawami, uchod�ca orientuje si� cz�sto, �e jego umiej�tno�ci i 
to, co wcze�niej stanowiło o jego warto�ci, nie s� nikomu potrzebne. Był u siebie w kraju 
na przykład operatorem wiertniczym szybów naftowych, a taki zawód nikomu nie jest tu 
potrzebny, albo wzi�tym stomatologiem, ale tu konkurencja jest ogromna i nikt nie chce 
słysze� o zatrudnieniu cudzoziemca. Na domiar złego procedury nostryfikacyjne bywaj�
bardzo skomplikowane i cz�sto okazuje si�, �e �wietny w swoim kraju specjalista latami 
musi czeka� na uzyskanie pozwolenia na wykonywanie swojego zawodu w Polsce. 

Dochodzi tu jeszcze problem nadmiernie przeci�gaj�cej si� procedury o nadanie 
statusu uchod�cy, podczas której cudzoziemiec nie ma w ogóle prawa do �adnej pracy, co 
skazuje go na kilka miesi�cy, czasem lat, przymusowej bezczynno�ci, poł�czonej z nie-
pewno�ci� co do swojego przyszłego losu. A potem, kiedy po legalizacji pobytu w Polsce 
to prawo zyskuje, okazuje si�, �e nie mo�e robi� tego, co umie, musi si� przekwalifikowa�, 
uczy� wszystkiego od pocz�tku. Przy czym zbiega si� to w czasie z chwil�, kiedy tak na-
prawd� nie ma ju� czasu na nauk�, gdy� traci �wiadczenia przysługuj�ce mu podczas pro-
cedury o nadanie statusu uchod�cy i musi samodzielnie zapracowa� na utrzymanie swoje i 
licznej cz�sto rodziny. St�d ogromna potrzeba tworzenia programów integracyjnych i ak-
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tywizuj�cych zawodowo ju� w trakcie trwania procedury o nadanie statusu uchod�cy. 
Wszak znakomita wi�kszo�� Czeczenów otrzymuje przynajmniej zgod� na pobyt tolero-
wany, co oznacza legalizacj� ich pobytu tutaj oraz uzyskanie prawa do wykonywania pra-
cy na tej samej zasadzie, co obywatele polscy. 

Przymusowa bezczynno��, a nast�pnie niemo�no�� wykonywania własnego za-
wodu lub w ogóle trudno�ci ze znalezieniem jakiejkolwiek wystarczaj�co płatnej pracy 
stopniowo rodz� ogromn� frustracj�, odbieraj�c� poczucie własnej warto�ci. Aktywny 
niegdy� człowiek staje si� sparali�owany i niezdolny do jakiegokolwiek działania. W 
przypadku Czeczenów efekt ten bywa tym silniejszy, im bardziej aktywne, napi�te i od-
powiedzialne �ycie wiedli oni w swoim kraju. Kto�, kto był bojownikiem i codziennie 
realizował wa�ne, zwi�zane z ryzykiem zadania albo po prostu przyszło mu pracowa�, 
opiekowa� si� rodzin� i wy�ywi� j� w sytuacji wojny, a wi�c w czasie ekstremalnego za-
gro�enia, bardzo cz�sto nie jest w stanie funkcjonowa� w warunkach relatywnie spokoj-
nych, a do tego w zupełnie obcej rzeczywisto�ci i na narzuconych zasadach. 

Do�wiadczenie pokazuje, �e w sytuacjach, kiedy m��czy�ni trac� zdolno�� speł-
niania swojej naturalnej roli i zamykaj� si� w sobie, b�d� przyjmuj� roszczeniow� postaw�
wobec wszystkich wokół, kobietom łatwiej jest „wzi�� si� w gar��” i przystosowa� do 
funkcjonowania w nowych warunkach. Potrafi� realistycznie oceni� rzeczywisto�� i ła-
twiej ni� m��czyznom przychodz� im pewne kompromisy. W sytuacji, gdy chodzi o wy-
karmienie dzieci, kobiety po prostu bardziej twardo st�paj� po ziemi. 

Tu pojawiaj� si� jednak inne ograniczenia. O ile kobieta ma wyuczony zawód i 
wcze�niej pracowała, problemem jest jedynie pokonanie bariery j�zykowo-kulturowej i 
znalezienie pracy – co ju� samo w sobie nie jest proste i wymaga czasu oraz sporego wy-
siłku. Ale kobieta, która ma za sob� do�wiadczenie aktywno�ci zawodowej – nawet je�li ze 
wzgl�du na przesycenie rynku nie mo�e znale�� pracy w wyuczonym zawodzie – zrobi 
wszystko, �eby podj�� tymczasowo jakiekolwiek zaj�cie, a z czasem si� przekwalifikowa�
tak, aby w przyszło�ci móc wykonywa� bardziej odpowiedni� dla siebie prac�. 

Du�o wi�kszy problem pojawia si�, gdy kobieta nigdy nie pracowała, a ju�
zwłaszcza wtedy, gdy wynikało to z woli jej m��a. Taka kobieta nigdy samodzielnie nie 
podejmowała decyzji, nigdy nie musiała si� troszczy� o nic innego poza swoimi codzien-
nymi obowi�zkami, nigdy nie była sama. Nawet, je�li została wdow�, je�li zgin�li wszyscy 
m��czy�ni w najbli�szej rodzinie, opiekowali si� ni� dalsi m�scy krewni, a rozmaite pro-
blemy pomagała jej rozwi�zywa� matka, siostra, kuzynka, te�ciowa, krewne m��a. A za-
tem, je�li tu – do Polski – taka kobieta trafi jako samotna matka, pozbawiona swego natu-
ralnego otoczenia zapewniaj�cego oparcie osób bliskich, musi si� od samego pocz�tku 
nauczy� tego, czego jej nigdy nie uczono – jak samodzielnie poradzi� sobie ze wszystkim. 
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Mo�e to okaza� si� niemo�liwe bez m�drego wsparcia z zewn�trz, przynajmniej w kilku 
pierwszych latach jej pobytu tutaj. Kwestia sposobu, w jaki pa�stwo powinno wspiera�
samotne matki, tak by realnym stał si� postulat ich aktywizacji zawodowej i usamodziel-
nienia si�, jest niezmiernie wa�na i pilna do rozwi�zania. 

Paradoksalnie jednak – niezale�nie od wy�ej wspomnianych wzgl�dów kulturo-
wych i faktu, �e samotnemu rodzicowi w oczywisty sposób ci��ej jest sprawowa� opiek�
nad dzie�mi i jednocze�nie zarabia� na ich utrzymanie – wej�cie na rynek pracy samotnej 
matki czecze�skiej jest o tyle ułatwione, �e zdaje sobie ona spraw� z tego, �e nie ma wy-
boru i musi zacz�� pracowa�, a nie ma w pobli�u nikogo, kto by j� od tej decyzji odwodził. 
Taka kobieta jest otwarta oraz bardzo szybko i ch�tnie si� uczy, o ile oczywi�cie nie ogra-
nicza jej w tym nadmiernie du�a liczba dzieci, zwłaszcza bardzo małych, wymagaj�cych 
jej stałej obecno�ci. Natomiast do�� cz�sto zdarza si�, �e w pełnych rodzinach nie pracuje 
ani m��czyzna, ani kobieta. M��czyzna, dlatego �e z ró�nych przyczyn nie mo�e (z powo-
du choroby czy niepełnosprawno�ci) lub nie chce (np. nie jest w stanie znale�� pracy, która 
by mu odpowiadała lub była wystarczaj�co dobrze płatna), a kobieta, dlatego �e wychowu-
je kilkoro dzieci. I to jest na ogół bariera nie do pokonania. Niemal nie zdarza si�, �eby 
kobieta z m��czyzn� zamienili si� tradycyjnymi rolami – �eby m��czyzna, który nie mo�e 
pracowa�, opiekował si� dzie�mi, a kobieta w tym czasie zarabiała na utrzymanie. Na ogół 
obydwoje sobie tego nie wyobra�aj�. Cz��ciej kobieta widzi potrzeb� takiej zamiany i 
łatwiej by si� na ni� zgodziła, ale niezmiernie rzadko zdarza si� – o ile m�� w ogóle si�
zgodzi, by poszła do pracy – �eby mogła w takiej sytuacji liczy� na jego pomoc w domu. 
Wie, �e tak czy inaczej poza prac� zawodow� musiałaby podoła� jeszcze obowi�zkom 
gospodyni domowej.  

Nasuwa si� tu do�� istotny wniosek: pozbawienie naturalnego otoczenia bliskiej 
i dalszej rodziny b�d� kr�gu przyjaciół jest ogromnym szokiem kulturowym zarówno dla 
m��czyzn, jak i dla kobiet. O ile jednak zdarza si�, �e okoliczno�� ta działa parali�uj�co na 
m��czyzn, o tyle w przypadku kobiet, zwłaszcza samotnych, mo�e sta� si� czynnikiem 
ułatwiaj�cym ich aktywizacj� zawodow�, je�li oczywi�cie stworzy si� ku temu sprzyjaj�ce 
warunki. Warto tu zatem postawi� postulat stworzenia przedszkoli, bezpłatnych i najlepiej 
integracyjnych, do których ucz�szczałyby zarówno uchod�cze, jak i polskie dzieci, a na 
stanowisku opiekunek zatrudniane byłyby i Polki, i cudzoziemki. Dzi�ki temu kobiety nie 
obawiałyby si�, �e dzieci pozostawione na wi�kszo�� dnia bez ich opieki oderwane s� zu-
pełnie od rodzimej kultury. Nie musiałyby tak�e uzale�nia� posłania ich do przedszkola od 
wolnych miejsc, których, jak wiadomo, z reguły brakuje. 



Migranci na polskim rynku pracy – rzeczywisto��, problemy, wyzwania 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej118

Opisane wy�ej normy kulturowe w warunkach emigracyjnych nale�y, rzecz jasna, 
zrewidowa�, dokona� pewnych przewarto�ciowa� i zgodzi� si� na rozmaite kompromisy – 
w przeciwnym wypadku niemo�liwe b�dzie godne i pełnowarto�ciowe funkcjonowanie 
uchod�ców w nowym kraju. Niektórzy Czeczeni sami zdaj� sobie z tego spraw� i robi�
wszystko, co w ich mocy, by dostosowa� si� do wymaga� otoczenia, nie łami�c przy tym 
najwa�niejszych dla siebie zasad. Wielu jednak opornie reaguje na konieczno�� jakichkol-
wiek zmian w obawie przed utrat� własnej to�samo�ci kulturowej. Nale�y bowiem pami�-
ta�, �e znakomita wi�kszo�� uchod�ców czecze�skich to nie s� emigranci ekonomiczni, 
którzy wyprawili si� w �wiat w poszukiwaniu wygodniejszego �ycia i poza czynnikiem 
materialnym wszystko jest im oboj�tne. Czeczeni to w wi�kszo�ci uchod�cy polityczni 
(nawet je�li polskie władze w wielu przypadkach odmawiaj� im nadania tego statusu) lub 
ofiary wojny. Zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny i t� wymuszon� emigracj�
traktuj� tymczasowo, co wyja�nia w du�ej mierze, dlaczego tak trudno jest im godzi� si�
na odst�pstwa od zasad, w których wyro�li. 

Jest to tym bardziej zrozumiałe, �e w Czeczenii dokonuje si� od kilkunastu lat za-
głada ich narodu – zarówno w wymiarze materialnym, jak i symbolicznym. Poza obiekta-
mi wojskowymi i cywilnymi, �ołnierze rosyjscy planowo niszczyli równie� zabytki dzie-
dzictwa kulturowego Czeczenów. Dzi� rosyjskim słu�bom specjalnym udało si� do tego 
stopnia skłóci� Czeczenów mi�dzy sob�, �e min�ł ju� moment bohaterskiego oporu całego 
narodu przeciwko naje�d�cy. Ten etap ust�pił miejsca mało chlubnej wojnie domowej, 
gdzie przy poparciu ze strony sił federalnych zwalczaj� si� za�arcie wrogie sobie rodzime 
ugrupowania, nie zwa�aj�c na tradycyjne normy post�powania. Trudno dzi� odró�ni� bo-
jownika o niepodległo�� od pospolitego bandyty i płatnego mordercy. Ludzie zapominaj�
o konstytutywnych dla swojej kultury warto�ciach. Ci, którzy decyduj� si� emigrowa�, 
ratuj� przede wszystkim �ycie, ale równie wa�ne jest dla nich zachowanie własnej to�sa-
mo�ci kulturowej. Nie mog� piel�gnowa� swoich obyczajów w domu, wi�c decyduj� si�
wywozi� swoje dzieci, by zapewni� im normalny rozwój i wychowanie zgodne z wielo-
wiekow� tradycj�, cho�by i z dala od ojczyzny, ale z nadziej�, �e kiedy sytuacja w kraju 
si� unormuje i b�dzie mo�na wróci�, to wła�nie nowe pokolenie b�dzie odbudowywa�
Czeczeni� w duchu tradycji swych przodków. 

Maj�c to wszystko na uwadze, jeszcze raz nale�y podkre�li�, �e kompromisy s�
niezb�dne. Uchod�cy musz� zda� sobie z tego spraw�, ale my nie mo�emy oczekiwa�, �e 
stanie si� to z dnia na dzie�. Oni przeszli przez dramat wojny i utraty niemal wszystkiego, 
co w �yciu wa�ne. Prze�yli traum�, która pozostawiła �lad na całe �ycie. W Polsce dodat-
kowo do�wiadczaj� szoku kulturowego i trac� resztki złudze�, poniewa� warunki, na które 
trafiaj�, dalekie s� od ich wyobra�e�. Tak czy inaczej, to do nas nale�y zaproponowanie 
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rozwi�za� oraz zrozumienie i wspieranie uchod�ców, ale musimy te� wymaga� współpra-
cy z ich strony i liczy� si� z tym, �e cały proces integracyjny trwa co najmniej kilka lat. 
Nasze propozycje musz� by� konsekwentne i nie mog� pozbawia� ich poczucia własnej 
warto�ci i zwi�zku z własn� kultur�. Integracja mo�e si� uda� jedynie wtedy, gdy cudzo-
ziemcy nie b�d� czuli si� kulturowo wykorzenieni.  

3. DUMA, GODNO��, HONOR – OGRANICZENIA I WYZWANIA 
Przejd� teraz do omówienia kilku cech wyró�niaj�cych Czeczenów. Warto zdawa� sobie z 
nich spraw� przy ich zatrudnianiu, by ułatwi� wzajemny kontakt i unikn�� sytuacji kon-
fliktowych. Czasem bowiem z niewielkich ró�nic w postrzeganiu rozmaitych postaw mog�
wynikn�� wielkie rozbie�no�ci w interpretacji zachowa�, prowadz�ce do brzemiennych w 
skutki nieporozumie�. Nieraz trzeba niemałej cierpliwo�ci, �eby zrozumie� nawzajem 
swoje odmienno�ci, które mog� wydawa� si� dziwactwami, ale o wiele łatwiej je zaakcep-
towa�, gdy zdamy sobie spraw�, z czego one wynikaj�. 

Czeczeni s� przede wszystkim narodem ludzi dumnych i niezale�nych, którzy wła-
sn� godno�� i honor ceni� ponad wszystko. S� dumni z tego, �e s� Czeczenami, muzułma-
nami, s� dumni ze swojej kultury, tradycji i historii, a zwłaszcza z faktu, �e od stuleci nie 
dali si� złama� rosyjskiemu okupantowi i nadal walcz� z nim o swoj� niepodległo��. Ta 
duma z jednej strony zapewne pozwala im – jako narodowi – przetrwa�; z drugiej jednak 
bywa kul� u nogi w zmaganiu z codziennymi problemami emigranta. Bowiem człowieka o 
wysublimowanym poczuciu własnej godno�ci bardzo łatwo urazi�. Zwłaszcza, gdy mamy 
do czynienia z zupełnie odmiennymi kulturowo kodami komunikacji.  

Czeczenowi ci��ko jest na przykład upomina� si� o „swoje” w sytuacji, kiedy ma 
poczucie, �e co� jest ju� ustalone, �e co� mu si� nale�y. Jaki� czas temu pewien Czeczen, 
pan Ramzan4, był umówiony z pracodawc� – wysłał mu swoje CV i list motywacyjny, a 
pracodawca obiecał po dwóch tygodniach zadzwoni�, by porozmawia� o szczegółach pra-
cy, któr� ten miał podj�� za dwa miesi�ce. Min�ły dwa tygodnie, a pracodawca nie za-
dzwonił. Namawiałam pana Ramzana, �eby sam odezwał si� albo wysłał e-mail i przypo-
mniał o sprawie, ale jemu wydawało si�, �e skoro tamten obiecał i nie dzwoni, to znaczy, 
�e che da� do zrozumienia, �e nie jest ju� zainteresowany współprac�. Interpretował to 
równie� jako oznak� braku szacunku, poniewa� nale�y dotrzymywa� raz danego słowa. Na 
brak szacunku miało równie� wskazywa� to, �e pracodawca był młodszy od pana Ramza-
na, wi�c tym bardziej to do niego nale�ało wyj�cie z propozycj� i zadbanie o ustalenie 
wszelkich szczegółów. W czecze�skiej obyczajowo�ci panuje bowiem kult osoby starszej 
                                                 
4 Wszystkie imiona osób w tek�cie zostały zmienione. 
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– człowiek starszy jest autorytetem wył�cznie z racji swojego wieku, niezale�nie od sytua-
cji społecznej, w której wyst�puje. Pan Ramzan czuł si� zatem ura�ony i zniech�cony, 
uznał, �e skoro tak, to trudno, nie b�dzie si� na sił� pchał tam, gdzie go nie chc�. A był 
wraz z rodzin� w sytuacji, w której naprawd� tej pracy potrzebował i poza wszystkim in-
nym – była to praca odpowiadaj�ca jego wykształceniu. Przekonanie pana Ramzana zaj�ło 
mi sporo czasu – tłumaczyłam, �e w przypomnieniu si� pracodawcy nie ma nic niestosow-
nego, �e u nas jest przyj�te, by osoba poszukuj�ca pracy wykazywała inicjatyw� i w ten 
sposób dbała o swój interes oraz podkre�lała, �e jej na tej pracy zale�y, a ju� na pewno 
wiek pracodawcy i pracownika nie ma tu nic do rzeczy. Tłumaczyłam te�, �e s� wakacje i 
pracodawca mo�e akurat mie� urlop albo po prostu ma na głowie mas� innych spraw, 
w�ród których kwestia zatrudnienia pana Ramzana, w zwi�zku z odległym jeszcze termi-
nem finalizacji, nie jest najpilniejsza i nie ma to nic wspólnego z brakiem szacunku. Pan 
Ramzan dał si� ostatecznie przekona� i ze słowami: no tak, przecie� u was panuj� inne 

obyczaje i trudno, �eby�cie to wy nagle nauczyli si� post�powa� według naszych – ju� bez 
poczucia, �e to dla niego ujma na honorze, skontaktował si� ze swoim przyszłym praco-
dawc�, który bardzo si� ucieszył, �e pan Ramzan „wreszcie” zadzwonił i oczywi�cie zna-
lazł czas na spotkanie, podczas którego wszystko wspólnie ustalili. 

Z poczuciem własnej godno�ci wi��e si� równie� takie ograniczenie, �e Czeczen 
nie b�dzie gotów podj�� si� ka�dej pracy. Czecze�scy m��czy�ni co do zasady nie imaj�
si� prac domowych, które tradycyjnie wykonuj� kobiety. Nie ma mowy, �eby Czeczen 
podj�ł si� sprz�tania, zamiatania, a ju� zwłaszcza mycia podłóg. Byłoby to sprzeczne z 
kultur� czecze�sk� i godziło w jego godno�� osobist�, a tak�e honor całej rodziny. Nie 
znaczy to oczywi�cie, �e Czeczeni nie umiej� zmy� naczy� czy posprz�ta� w domu albo �e 
od czasu do czasu nie wyr�czaj� w tym swoich �on – gdy te choruj�, s� w zaawansowanej 
ci��y lub po prostu przem�czone. Ale kobiece obowi�zki wykonuj� jedynie wtedy, gdy 
maj� pewno��, �e nie b�dzie przy tym �adnych �wiadków – w przeciwnym razie o�mieszy-
liby siebie i cały swój ród. Nie ma zatem zbyt wielkiego sensu usilnie namawia� ich do 
podj�cia pracy polegaj�cej na przykład na zamiataniu li�ci czy myciu korytarzy i klatek 
schodowych, a w ka�dym razie nie warto irytowa� si�, je�li nie chc� jej przyj��. Cho� za-
proponowa� zawsze warto, tłumacz�c, �e w oczach Polaków nie b�dzie to �adnym wsty-
dem. Zwłaszcza, je�li miejsce pracy znajduje si� w okolicy, w której mało prawdopodobne 
b�dzie spotkanie innego Czeczena.  

Oto przykład Malika, który dostał kiedy� do�� atrakcyjn� finansowo propozycj�
obj�cia posady dozorcy w podmiejskim bloku. Próbował negocjowa� warunki tak, �eby 
unikn�� obowi�zku mycia klatki schodowej, tłumacz�c, �e byłoby to sprzeczne z jego tra-
dycj�. Pracodawca nie mógł si� na to oczywi�cie zgodzi�, ale bardzo cierpliwie i kultural-
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nie tłumaczył mu tego przyczyny. Padła nawet propozycja, �eby te dwa razy w tygodniu, 
kiedy nale�ało umy� schody, Malik zabierał swoj� siostr�, ale nie zawsze było to mo�liwe, 
gdy� siostra miała swoj� prac�, z której z przyczyn finansowych nie mogła zrezygnowa�. 
Co ciekawe – siostra Malika sama namawiała go do tego, by niezale�nie od ich trudnej 
sytuacji, tej pracy nie podejmował; �e woli niedojada�, ni� �eby jej brat miał podj�� si�
ha�bi�cego dla siebie zaj�cia. Rodzina była jednak do tego stopnia w potrzebie, �e Malik 
ostatecznie si� zgodził. Istotn� rol� odegrały tutaj na pewno dwa czynniki: po pierwsze, w 
okolicy nie było �adnych Czeczenów. Po drugie, pracodawca odnosił si� do Malika z du-
�ym szacunkiem i zrozumieniem, wyra�ał swoje uznanie dla jego gotowo�ci do kompro-
misów i sam obiecał, �e nikt z rodaków Malika od niego si� nie dowie o jego pracy. Nie 
bez znaczenia był te� fakt, �e podpisywano z pracownikiem umow� o prac�, a zapropono-
wane wynagrodzenie nie było „stawk� dla ubogich cudzoziemców”, ale wynosiło tyle, ile 
zapłacono by tak�e obywatelowi polskiemu. To jest jeden z najskuteczniejszych sposo-
bów, by przekona� tych, którzy uwa�aj� inaczej, �e �adna praca nie ha�bi. 

Je�li chodzi o wszelkiego rodzaju prace domowe typu sprz�tanie, gotowanie, opie-
ka nad dzie�mi czy starszymi, czecze�skie kobiety nadaj� si� do tego �wietnie, gdy� w 
naturalny sposób zajmuj� si� tym od najmłodszych lat. Jest to te� szansa na zaistnienie na 
rynku pracy dla tych, które nigdy w �yciu nie pracowały i nie maj� �adnego innego wyu-
czonego zawodu. Czeczenki do�� ch�tnie zatrudniaj� si� jako opiekunki lub kucharki. Tro-
ch� wi�ksze opory maj� przy sprz�taniu. O ile bowiem traktuj� jako co� absolutnie natu-
ralnego codzienne porz�dki we własnym domu (a trzeba podkre�li�, �e do czysto�ci Cze-
czenki przykładaj� ogromne znaczenie i niezale�nie od sytuacji rodzinnej i stopnia ubó-
stwa, czecze�skie domy ka�dego dnia błyszcz� czysto�ci�), o tyle wiele spo�ród nich uwa-
�a, �e ta sama praca, ale wykonywana dla kogo�, jest form� usługi, na któr� szanuj�cy si�
człowiek, o ile ma wybór, nie powinien si� godzi�.  

Kluczowym słowem jest tu wła�nie „usługa”. Czeczeni szczyc� si� mi�dzy innymi 
tym, �e s� narodem, który nigdy nikomu nie słu�ył. W ich historii nie ma królów, ksi���t, 
panów, którym byłaby podporz�dkowana i dla których pracowałaby reszta społecze�stwa. 
Ka�dy Czeczen sam sobie jest panem i od małego wychowywany jest tak, by szanuj�c 
innych ludzi, zapracowywał sobie na ich wzajemny szacunek. Dzieciom wpajane s� zasady 
szczególnej czecze�skiej „etykiety”, która bardzo precyzyjnie okre�la, kto komu i w jakich 
okoliczno�ciach winien jest jaki� rodzaj szacunku. Zasady te staj� si� ich drug� natur�, 
odruchem niemal bezwarunkowym. Nie słyszałam, �eby u�ywano okre�lenia „słu�y�” 
nawet w odniesieniu do Boga czy ojczyzny – Boga i ojczyzn� nale�y kocha�, mo�na wal-
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czy� i umiera� za wiar� i swoj� ziemi�, ale nigdy nie spotkałam si� z hasłem, �e nale�y im 
słu�y�. 

Wracaj�c zatem do prac domowych, które mogłyby wykonywa� Czeczenki – 
istotnym jest tak wpłyn�� na ich �wiadomo��, by przestały postrzega� prac� u kogo� w 
domu jako usług�, zwracaj�c raczej uwag� na to, �e poczucie godno�ci mo�e da� na przy-
kład niezale�no�� finansowa oraz �wiadomo��, �e własnym wysiłkiem jest si� w stanie 
zapracowa� na utrzymanie najbli�szych. Znacznie mniej honorowa jest natomiast nieko�-
cz�ca si� zale�no�� od opieki społecznej. Z drugiej strony niezmiernie wa�ne jest, �eby 
praca taka była przyzwoicie wynagradzana – je�li cudzoziemcowi proponuje si� 3-5 zł za 
godzin�, podczas gdy �rednia rynkowa wynosi 9-11 zł, to nic dziwnego, �e ma on poczu-
cie, �e pracodawca wysługuje si� nim, próbuj�c wykorzysta� jego bardzo trudn� sytuacj�.  

Do�wiadczenie pokazuje, �e sprz�tanie, paradoksalnie, du�o łatwiej przychodzi 
kobietom wykształconym, które w Czeczenii pracowały jako lekarki, nauczycielki czy 
piel�gniarki. One nie czuj� si� upokarzane, wykonuj�c prac� znacznie poni�ej swoich kwa-
lifikacji. Zwłaszcza, je�li s� szanowane przez pracodawców i uczciwie wynagradzane. 
Mo�e wynika to z tego, �e wraz z poziomem wykształcenia wzrasta tak�e ogólne, nieza-
le�ne od czynników kulturowych, poczucie własnej warto�ci, a przede wszystkim �wiado-
mo�� konieczno�ci kompromisów i tego, �e od czego� trzeba zacz��. Nie bez znaczenia 
jest tak�e wyobra�nia, która podpowiada, �e trzeba chwyta� ka�d� szans�, �e zadowolony 
pracodawca mo�e pracownic� poleci� komu� znajomemu w zakładzie krawieckim, szkole 
j�zykowej, biurze tłumacze� lub na oddziale, gdzie brakuje piel�gniarek.  

Praca, której �aden szanuj�cy si� Czeczen ani Czeczenka nie podejm� si� na pew-
no, to kelnerstwo. Po pierwsze, z powodu, o którym mowa była wy�ej – wszak istot� pracy 
kelnera jest „usługiwanie” przy stole. W przypadku kobiet dochodzi jeszcze jeden czynnik 
– kelnerki nara�one s� na zaczepki, �arty, niewybredne uwagi ze strony klientów. A Cze-
czenki wychowywane s� w surowo�ci, skromno�ci i niewinno�ci – błaha na pozór zaczep-
ka ze strony obcego m��czyzny urasta w ich odczuciu do rangi obelgi. 

Czeczenki szalenie dbaj� o swoj� reputacj�. Cz�sto zdarza si�, �e staraj� si� cho-
dzi� do pracy co najmniej parami, zwłaszcza gdy s� młode i atrakcyjne – nie tyle z obawy, 
�e co� mogłoby im si� sta�, ile po to, by unikn�� plotek na temat swojego prowadzenia si�
w obr�bie własnej społeczno�ci. Nie wolno im przebywa� sam na sam w mieszkaniu, po-
koju, windzie czy samochodzie z m��czyzn�, z którym nie s� spokrewnione. M��czyznom 
w kulturze czecze�skiej nie wolno dotkn�� obcej kobiety, nie ma zwyczaju, by kobieta i 
m��czyzna wymieniali mi�dzy sob� u�cisk dłoni na powitanie i po�egnanie, nie wyst�puje 
w ogóle pocałunek w r�k� jako wyraz szacunku wobec kobiety. Na te – wydawałoby si� z 
naszej perspektywy– drobiazgi warto zwraca� uwag�, by zapewni� kobietom komfort pra-



A. Chrzanowska, Kulturowe uwarunkowania funkcjonowania migrantów przymusowych na polskim rynku 

pracy na przykładzie społeczno�ci czecze�skiej

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 123

cy. One zreszt� szybko si� przyzwyczajaj� akurat do tych ró�nic kulturowych, a po pierw-
szym szoku nawet m��owie nie maj� nic przeciwko temu, aby Polacy podawali ich �onom 
r�k� na powitanie. Z jednej strony byłoby wskazane, �eby pracodawcy w miar� mo�liwo-
�ci uwzgl�dniali te ró�nice kulturowe. Ale z drugiej strony warto, co te� jest o wiele ła-
twiejsze, nowo przybyłych Czeczenów o tych ró�nicach zawczasu uprzedza�, by kobieta 
nie wpadła w panik�, je�li pracodawca wyci�gnie do niej r�k� na powitanie lub zaproponu-
je podwiezienie do domu i �eby jej m�� czy brat nie odczytali tego jako próby poha�bie-
nia.  

Rodzina dla Czeczenów jest warto�ci� priorytetow�. Składa si� przede wszystkim 
z ludzi bezwzgl�dnie solidarnych. To ludzie, którzy �yj� dla siebie i sp�dzaj� ze sob� bar-
dzo du�o czasu, których dzieci wychowuj� si� wspólnie, przebywaj�c raz we własnym 
domu, raz w domu dziadków, to znów u bli�szego lub dalszego wujostwa. To ludzie od-
powiedzialni za siebie nawzajem, bardzo dobrze orientuj�cy si� we wzajemnych obowi�z-
kach, wiedz�cy, �e bez wzgl�du na wszystko mog� liczy� na wzajemn� pomoc i wsparcie. 
Członkowie rodu zwi�zani s� tak silnymi wi�zami, �e sprawom rodzinnym ust�puj�
wszelkie inne sprawy i zobowi�zania, tak�e zawodowe, co wcale nie ułatwia im tutaj �y-
cia. Mało który pracodawca zechce bowiem usprawiedliwi� nieobecno�� – tym bardziej, 
je�li nawet nie zostanie o niej zawczasu uprzedzony – spowodowan�, dajmy na to, nagłym 
przyjazdem krewniaka, którego, zgodnie z etykiet�, wypada powita� na dworcu lub wyje-
cha� po niego na obrze�a miasta. I najlepiej dotrzymywa� mu towarzystwa przez cały czas 
jego pobytu, niezale�nie od tego, czy potrwa kilka godzin czy te� kilka dni. Telefon od 
kogo� z rodziny jest dla Czeczenów rzecz� �wi�t�. Nale�y rzuci� wszystko, co si� aktual-
nie robi i stawi� si� na wezwanie. Wynika to tak�e ze �wi�tego dla Czeczenów prawa go-
�cinno�ci, które ma zreszt� zastosowanie nie tylko do członków rodziny – dotyczy wła�ci-
wie ka�dego go�cia, który zapowiedziany, czy te� nie, pojawił si� wła�nie w domu. I je�li 
gospodarz akurat wychodził do pracy, nie przyzna si� do tego, tylko zostanie z go�ciem tak 
długo, jak b�dzie trzeba; je�li oka�e si�, �e go�� ma do załatwienia sprawy, a nie zna mia-
sta, gospodarz bez wahania zaoferuje mu swoj� pomoc i towarzystwo. Gospodyni te� nie 
pójdzie do pracy, poniewa� go�cia nale�y odpowiednio przyj��, zadba�, �eby mu niczego 
nie zabrakło, o wszystko si� zatroszczy�. To, co prawda, pi�kny obyczaj, pozwalaj�cy 
piel�gnowa� relacje mi�dzyludzkie, ale wyklucza on mo�liwo�� normalnego funkcjono-
wania zawodowego w Europie. To wła�nie Czeczeni musz� stopniowo zrozumie� i pój��
na niezb�dne kompromisy. Warto jednak, aby i pracodawcy zdawali sobie spraw� z istnie-
nia takiego zwyczaju i je�li tego rodzaju „wpadka” przytrafi si� dobremu pracownikowi 



Migranci na polskim rynku pracy – rzeczywisto��, problemy, wyzwania 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej124

pierwszy raz, zechcieli wyj�tkowo potraktowa� go ulgowo, wiedz�c, �e zachowanie takie 
nie wynika z braku odpowiedzialno�ci, lecz po prostu z innej mentalno�ci.  

Czeczeni, podobnie jak wi�kszo�� narodów reprezentuj�cych kultury południowe, 
zupełnie inaczej ni� my – du�o bardziej elastycznie – postrzegaj� czas. Ale ich skłonno��
do spó�niania si� jest akurat do�� łatwo reformowalna – wystarczy po prostu bardzo jasno 
t� kwesti� postawi�. 

4. WZGL�DY RELIGIJNE 
Warto tak�e wspomnie� o kilku uwarunkowaniach religijnych, do�� istotnych dla Czecze-
nów. S� oni muzułmanami, a islam zobowi�zuje do odmawiania modlitwy pi�� razy 
dziennie o okre�lonych porach dnia. W krajach muzułma�skich nie ma z tym problemu, 
gdy� w ka�dej cz��ci miasta wznoszone s� przystosowane do tego celu pomieszczenia i 
wierni, gdziekolwiek w danym momencie by nie znajdowali si� i czymkolwiek by nie byli 
zaj�ci, mog� si� na kilka minut oddali� i w spokoju odprawi� modlitw�. W Polsce nie ma 
oczywi�cie odpowiednich ku temu pomieszcze�, ale muzułmanie nie potrzebuj� do modli-
twy odosobnienia i intymno�ci – potrafi� si� wyciszy� tak�e w tłumie – najwa�niejsze dla 
nich, to ustali� kierunek Mekki. Byłoby bardzo ładnie ze strony pracodawcy, gdyby ze-
chciał uszanowa� t� jedn� czy dwie kilkuminutowe przerwy w pracy, je�li pracownik od-
czuwa potrzeb� spełniania codziennego rytuału. Nie dotyczy to wszystkich – niektórzy 
Czeczeni wol� ze swoj� religijno�ci� si� nie obnosi� w�ród obcych i je�li wymaga tego 
tryb pracy – ograniczaj� liczb� modlitw do dwóch trzech dziennie. Ale s� tacy, dla których 
praktyki religijne s� niezmierne wa�ne i wtedy warto zapewni� im mo�liwo�� ich odpra-
wiania. 

W kalendarzu muzułma�skim bardzo wa�ne miejsce zajmuje miesi�c postu – ra-
madan. Jest to miesi�c ruchomy, co roku wypadaj�cy w innym momencie. W ci�gu tego 
miesi�ca muzułmanie mog� je�� i pi� jedynie przed wschodem i po zachodzie sło�ca. Ra-
madan nie stanowi przeciwwskazania do aktywno�ci zawodowej, tyle �e praktykuj�cy 
muzułmanie mog� by� w ci�gu dnia po prostu troch� osłabieni. A zatem – je�li pracuj� w 
tym czasie odrobin� mniej wydajnie ni� zwykle – nie wynika to z lenistwa ani złej woli. 
Miesi�c ramadanu ko�czy si� trzydniowym �wi�tem, podczas którego krewni i znajomi 
odwiedzaj� si� nawzajem i wspólnie spo�ywaj� potrawy narodowe. W tym czasie tak�e nie 
ma religijnego zakazu pracy, ale jest to najwa�niejsze dla muzułmanów �wi�to, wi�c je�eli 
z punktu widzenia pracodawcy nie ma przeciwwskaza�, aby wła�nie w tym czasie da� im 
dzie� wolnego, na pewno bardzo to doceni�. 

Muzułmanie w ogóle nie spo�ywaj� wieprzowiny. Warto o tym pami�ta� i wzi��
pod uwag� w przypadku, gdy dla pracowników przygotowywane s� posiłki. 
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Jeszcze jedna kwestia zwi�zana z religi� – pies jest w islamie zwierz�ciem nieczy-
stym. Muzułmanie nigdy nie trzymaj� psów w domu, staraj� si� ich nie dotyka�, gdy� ka�-
de nawet otarcie si� o psa powoduje, �e nie mog� odmówi� modlitwy, dopóki nie dokonaj�
do�� skomplikowanych ablucji. Stanowi to niemałe utrudnienie w przypadku kobiet za-
trudnionych jako pomoc domowa w domach, gdzie mieszkaj� psy. Niektóre przełamuj� l�k 
i niech��, inne nie s� do tego zdolne. Rzadko zreszt� same przyznaj�, �e chodzi o wzgl�dy 
religijne, zachowuj� si� raczej tak, jakby si� po prostu bały. Dobrze jest zatem zdawa�
sobie spraw� z tego faktu, gdy� czasem �wiadomo�� pozwala wyeliminowa� problem. 
Kiedy pracodawcy pani Zulichan, która miała opiekowa� si� ich dzie�mi, zorientowali si�, 
�e jej histeryczna niemal reakcja na zbli�aj�cego si� psa wynika z przyczyn religijnych – 
wcze�niej my�leli, �e to zwykły l�k przed du�ym zwierz�ciem i z uporem, ale bez efektu 
tłumaczyli, �e jest przyjazny i nie gryzie – natychmiast zaproponowali, �e na czas jej 
obecno�ci pies b�dzie mieszkał w osobnym pokoju. Problem został rozwi�zany w ci�gu 
minuty. Oczywi�cie, nie zawsze jest to mo�liwe, ale zawsze warto szuka� rozwi�za�. 

5. PERSPEKTYWY 
Wobec rozporz�dze� ogólnoeuropejskich – a zwłaszcza regulacji Dublin II, zobowi�zuj�-
cej pierwsze europejskie pa�stwo, w którym cudzoziemiec zło�y wniosek o nadanie statu-
su uchod�cy, do jego rozpatrzenia i w wypadku wydania pozytywnej decyzji, zapewnienia 
mu ochrony – nale�y si� spodziewa�, �e wi�kszo�� Czeczenów, czy tego chc� czy nie, 
b�dzie zmuszona zwi�za� swoj� najbli�sz� przyszło�� wła�nie z Polsk�. A co za tym idzie, 
Polska musi – �eby unikn�� konfliktów podobnych do tych, które zdarzyły si� na zamiesz-
kałych przez emigrantów przedmie�ciach francuskich miast – wypracowa� m�dr� polityk�
integracyjn�, która doprowadzi nie tylko do pokojowego, ale tak�e wzajemnie ubogacaj�-
cego współistnienia społecze�stwa go�ci ze społecze�stwem gospodarzy. 
 Polska w chwili obecnej nie jest w stanie zaspokoi� wszystkich potrzeb cudzo-
ziemców – przymusowych migrantów. Je�li jednak ułatwimy im dost�p do naszego rynku 
pracy na równych zasadach, doprowadzi to do ich stopniowego usamodzielnienia, a co za 
tym idzie do sytuacji, kiedy wi�kszo�� swoich potrzeb b�d� w stanie zaspokoi� sami. Pol-
skie miasta nie maj� nadmiaru lokali socjalnych i ten brak uchod�cy bardzo silnie odczu-
waj�, ale to nie jest niestety problem do natychmiastowego rozwi�zania. Jednak, je�li cho-
dzi o miejsca pracy – jest ich coraz wi�cej, przy czym cudzoziemcy nie stanowi� na ogół 
wobec Polaków konkurencji – rodzimi pracownicy wyje�d�aj�, zostawiaj�c po sobie pilne 
do wypełnienia nisze, jak cho�by w budownictwie czy medycynie. Uchod�cy potrzebuj�
pracy, społecze�stwo polskie – pracowników. Trzeba t� sytuacj� wykorzysta�, doprowa-



Migranci na polskim rynku pracy – rzeczywisto��, problemy, wyzwania 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej126

dzi� do wzajemnego spotkania i nawi�za� efektywn� oraz korzystn� dla obu stron współ-
prac�. 

Najcz��ciej spotykane w�ród „polskich” Czeczenów zawody – wyuczone czy te�
po prostu wykonywane – to pracownik budowlany, mechanik samochodowy i kierowca. 
Najcz��ciej ko�czone przez nich studia to kierunki ekonomiczne i zwi�zane z przemysłem 
naftowym. Bardzo wielu chłopców i m��czyzn zawodowo zajmuje si� sportem – na ogół 
jest to boks lub ró�ne sztuki walki – st�d równie� sporo z nich ma za sob� do�wiadczenie 
pracy w ochronie. W�ród młodych ludzi cz�sto jednak trafiaj� si� osoby bez zawodu – ich 
młode lata przypadły bowiem na okres wojny, uniemo�liwiaj�c jak�kolwiek edukacj�. 
Je�li chodzi o kobiety – najcz��ciej wyst�puj�ce w�ród czecze�skich uchod�czy� zawody 
to sprzedawczyni, krawcowa, nauczycielka, przedszkolanka, piel�gniarka. 

Czeczeni, inaczej ni� ich kaukascy s�siedzi Ormianie czy Gruzini, nie s� znani 
ze specyficznej – cho� j� maj� – uznawanej powszechnie kuchni. Nie powstała jak dot�d 
czecze�ska restauracja. Nie posiadaj� wyra�nych „narodowych talentów” za wyj�tkiem 
umiej�tno�ci zwi�zanych z budownictwem. Liczni m��czy�ni podejmuj� dorywcze za-
trudnienie wła�nie w budownictwie, w tej dziedzinie s� fachowcami i dobrymi, cenionymi 
pracownikami. Niestety, rzadko proponuje im si� powa�n� umow�, raczej s� traktowani 
jako robotnicy sezonowi, z pomini�ciem wszelkich przepisów. Tak jest wygodniej dla 
pracodawcy, a i oni sami nie buntuj� si� przeciw temu, dopóki dostaj� wypłat� do kieszeni. 
Ale taki system na dłu�sz� met� nie mo�e zda� egzaminu. Niemo�liwe jest bowiem utrzy-
manie licznej rodziny z pracy dorywczej. Sytuacja taka nie uczy tak�e szacunku dla pa�-
stwa prawa, którego Czeczeni z oczywistych przyczyn nie mogli si� nauczy� w swojej 
ojczy�nie. Przyje�d�aj� tu raczej z przekonaniem – wyniesionym z do�wiadcze� �ycia w 
kraju od lat ogarni�tym wojn� – �e nic nie da si� załatwi� legalnie. A sytuacja, w jakiej 
znajduj� si� w Polsce, zamiast przywróci� im poczucie szacunku dla prawa, utwierdza ich 
tylko w tym przekonaniu. To mo�e w prostej linii prowadzi� do tego, �e rozwi�zania swej 
sytuacji bytowej zaczn� szuka� w pozaprawnej działalno�ci gospodarczej o znamionach 
organizacji przest�pczych. Na razie ci�gle jeszcze usiłuj� zaistnie� legalnie – ostatnio po-
jawił si� nawet w�ród nich pomysł zało�enia spółdzielni socjalnej, wykonuj�cej prace bu-
dowlane. Inicjatywa ta �wiadczy o ich determinacji w próbach znalezienia sobie miejsca na 
polskim rynku pracy. Je�li spotka si� ze wsparciem rozmaitych instytucji i nie natrafi na 
liczne trudno�ci biurokratyczne, mo�e okaza� si� wartym na�ladowania precedensem oraz 
doprowadzi� do sytuacji, w której Czeczeni b�d� w stanie sami nawzajem si� zatrudnia�. 
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6. INTEGRACJA OPARTA NA WZAJEMNO�CI 
Nale�y z cał� moc� podkre�li� – wspieranie cudzoziemców w wej�ciu na nasz rynek pracy 
nie jest układem, w którym tylko my dajemy, a cudzoziemcy bior�. To jest – w perspekty-
wie – wymiana. My w danym momencie musimy w Czeczenów „zainwestowa�”, nauczy�
ich funkcjonowa� w naszej rzeczywisto�ci, nawet je�li b�dzie to rozci�gni�ty w czasie i 
�mudny proces. Ale je�li zrobimy to w sposób nie uwłaczaj�cy ich godno�ci, odpłac� nam 
z nawi�zk�. Je�li dzi� Polska co� im da, w przyszło�ci ch�tnie b�d� przyczynia� si� do jej 
rozwoju. Wdzi�czno�� jest bowiem drug� stron� owego niezwykle silnego poczucia wła-
snej godno�ci i dumy – cech tak istotnych dla wszystkich Czeczenów, stoj�cych na stra�y 
poczucia ich to�samo�ci, która cz�sto jest jedynym baga�em, jaki przywie�li ze sob� z 
Czeczenii. Mo�e zatem s� hardzi i oporni na wiele propozycji, ale nie zmienia to faktu, �e 
jednocze�nie s� lud�mi niezwykle honorowymi, jak nikt doceniaj�cymi wyci�gni�t� w 
swoj� stron� dło�, otwartymi na przyja��, która nie zna co prawda słowa „słu�y�”, ale nie 
zna te� granic dla słowa „pomoc” i „wdzi�czno��”. Je�li dzi� m�drze ich wesprzemy, nie 
b�dziemy mieli w przyszło�ci roszczeniowych nieudaczników zale�nych od pomocy spo-
łecznej za s�siadów, lecz pełnowarto�ciowych partnerów, od których tak�e my b�dziemy 
mogli si� wiele nauczy�.
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UCHODCY JAKO WYZWANIE  
DLA POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

1. WPROWADZENIE 
Badania własne autorki1 przeprowadzone w o�rodkach dla uchod�ców w pierwszym okre-
sie przyjmowania uchod�ców przez Polsk� oraz referaty zaprezentowane na konferencji 
Jak pomóc uchod�com znale�� własne miejsce na Ziemi (współorganizowanej przez Insty-
tut Stosunków Mi�dzykulturowych SWPS oraz Fundacj� Lekarze bez Granic), która odby-
ła si� niemal dziesi�� lat pó�niej (w grudniu 2006) wykazały, �e jedn� z dziedzin pomocy 
uchod�com, w której mimo upływu czasu s� ci�gle ogromnie potrzebne zmiany, jest opie-
ka zdrowotna. Ten stan rzeczy jest w du�ej mierze spowodowany brakami w procesie 
kształcenia zarówno polskich lekarzy, jak i psychologów. Dotycz� one przygotowania 
reprezentantów tych dyscyplin do pracy z pacjentem z innej kultury ni� kultura polska czy 
ogólniej kultura zachodnioeuropejska. Poniewa� przybywaj�cy do Polski uchod�cy rekru-
tuj� si� w przewa�aj�cej mierze z reprezentantów kultur nie mieszcz�cych si� w powy�-
szych kategoriach, rzecz� bardzo piln� staje si� refleksja teoretyczna i praktyczna nad kul-
turowo adekwatnym niesieniem pomocy osobom nale��cym do innych kr�gów kulturo-
wych. Tak� wła�nie rol� maj� spełni� poni�sze rozwa�ania. Zostan� w nich zaprezentowa-
ne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne podstawy niesienia wra�liwej kulturowo pomocy 
psychologicznej pacjentom z innych kultur. Z uwagi na brak polskich publikacji po�wi�-
conych problemom zaburze� psychicznych w�ród mieszka�ców naszych o�rodków dla 
uchod�ców, rozwa�ania te zostan� oparte na publikacjach dotycz�cych innych kontekstów 
kulturowych. 

                                                 
1 H. Grzymała-Moszczy�ska, E. Nowicka, Go�cie i gospodarze, Kraków 1998. 
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2. ROLA KULTURY JAKO CZYNNIKA PATOGENNEGO, TERAPEUTYCZNE-
GO I PATOPLASTYCZNEGO W ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH 
Mówi�c o relacji mi�dzy kultur� a zdrowiem psychicznym, nale�y uwzgl�dni� rol� kultury 
jako czynnika patogennego, terapeutycznego i patoplastycznego w zaburzeniach psychicz-
nych. W pierwszym i drugim wypadku mamy do czynienia z wła�ciwo�ciami danej kultu-
ry, które przyczyniaj� si� do wyst�pienia zaburze� b�d� s� stosowane do ich leczenia. W 
trzecim, z kulturowo specyficznym sposobem wyrazu zaburze�. Do tej kategorii zaliczane 
s� tzw. culture bound syndroms.

Patogenny wpływ kultury jest szczególnie widoczny w trakcie zmiany kontekstu 
kulturowego, w jakim funkcjonuje jednostka, i zwi�zanego z t� zmian� stresu akulturacyj-
nego. W tym miejscu warto tylko wskaza�, �e im ni�szy poziom dopasowania mi�dzy 
ró�norodnymi aspektami nowego �rodowiska a �rodowiska kulturowego kraju pochodze-
nia migranta, tym poziom stresu jest wy�szy.

Przykładem terapeutycznego wpływu kultury jest promowanie zachowa� poma-
gaj�cych utrzyma� dobre zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Wa�nym prozdro-
wotnym oddziaływaniem kultury jest wspieranie przez ni� poczucia identyczno�ci jednost-
ki. Im bardziej dana grupa etniczna jest izolowana i ma mniejsz� szans� na powrót do kra-
ju ojczystego, tym funkcja ta jest wa�niejsza. Interesuj�c� ilustracj� tej prawidłowo�ci jest 
tworzenie poczucia identyczno�ci przez kultur� tybeta�sk� w grupie uchod�ców w Dha-
ramsali. Analiza poczucia zakorzenienia młodzie�y tybeta�skiej kształc�cej si� w religijnej 
szkole w Dharamsali wskazuje, �e młodzie� z tej szkoły czuła si� bardziej zakorzeniona w 
poczuciu identyczno�ci zwi�zanej z Tybetem, ni� młodzie� ze szkoły �wieckiej w tej samej 
miejscowo�ci. Działo si� tak, dlatego �e w szkole religijnej kultura tybeta�ska była bar-
dziej obecna ni� w szkole �wieckiej, poniewa� religia stanowi niezwykle wa�ny składnik 
kultury tybeta�skiej. Natomiast młodzie� ze szkoły �wieckiej, mimo �e jej identyczno��
tybeta�ska była eksponowana, na przykład przez codzienne �piewanie hymnu tybeta�skie-
go przed rozpocz�ciem lekcji, czuła si� znacznie bardziej zdezorientowana w nowej sytua-
cji, jak� było znalezienie si� w Indiach i prze�ywała poczucie zagubienia2. Poczucie iden-
tyczno�ci jednostki pochodz�cej z kultury tybeta�skiej wi��e si� te� z silnym poczuciem 
przynale�no�ci do rodziny. Rodzina (b�d�ca nie tylko rodzin� wielopokoleniow�, ale, co 
bardzo istotne, równie� bardzo rozbudowan�, przez wł�czenie do rodziny osób odlegle – w 
rozumieniu europejskim – spokrewnionych ze sob�), dostarcza wielorakich rodzajów 
wsparcia zarówno poprzez pomoc w rozwi�zywaniu problemów �ycia codziennego, jak i 
oparcia w chwilach kryzysu. Rytuały rodzinne skupiaj� wielu członków rodziny. Tworz� i 

                                                 
2 C. von Somm, Tibetan Culture in the Diaspora, „Journal of Buddhist Ethics” 1998, vol. 5, s. 339-346. 
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podtrzymuj� wi�zi wewn�trzrodzinne, co stanowi podstaw� sieci wzajemnych zobowi�za�
w zakresie udzielania i otrzymywania pomocy. W wypadku mieszkaj�cych w polskich 
o�rodkach dla uchod�ców Czeczenów obserwujemy podobn� sytuacj�. U dzieci budowane 
jest silne poczucie przynale�no�ci do rodziny i poczucia odpowiedzialno�ci za jej dobre 
imi� poprzez wła�ciwe zachowanie, które nie naruszy honoru rodziny i narodu.  

Wa�nym czynnikiem kulturowym wpływaj�cym na zdrowie psychiczne s� te� kul-
turowo akceptowane działania prewencyjne. Mog� one dotyczy� czynników, takich jak 
ilo�� snu czy umiej�tno�� odreagowywania napi�cia przy pomocy technik relaksacyjnych. 
Równie� �wiatopogl�d religijny, funkcjonuj�cy w danej kulturze, zawiera usankcjonowany 
kulturowo sposób działa� prewencyjnych, maj�cych na celu zapobie�enie powstawaniu 
zaburze� zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Zilustrowa� to mo�na na przykładzie 
działa� proponowanych przez taoizm i buddyzm. Taoizm podkre�la jedno�� psychofizycz-
n� człowieka i wskazuje na wag�, jak� dla zachowania zdrowia ma dbało�� o wła�ciwy 
sposób prze�ywania emocji, a tak�e o własne ciało. Zaleca �ycie zgodne z posiadanymi 
przez człowieka mo�liwo�ciami, ale te� w harmonii z otaczaj�c� przyrod�. Warunkiem 
zdrowia jest przystosowanie do otaczaj�cego �wiata oparte na samopoznaniu i samoakcep-
tacji, a tak�e utrzymywaniu emocjonalnego dystansu wobec �wiata. 

Równie� buddyzm traktuje zdrowie ł�cznie jako stan ciała i ducha. Eliminacja 
przyczyn zaburze� polega na ukształtowaniu cało�ciowej postawy wobec �wiata, zmiany w 
prze�ywaniu emocji i uzyskaniu dystansu wobec cierpienia. Konieczne jest przyj�cie po-
stawy aktywnej, podj�cie silnego postanowienia o ch�ci bycia zdrowym i wyzwolenie si�
od czynników, które uzyskanie tego stanu uniemo�liwiaj�. Odrzucenie destruktywnych 
emocji, nie krzywdzenie innych, w pełni �wiadome kontrolowanie stanów i funkcji wła-
snego organizmu, a wreszcie osi�gni�cie stanu koncentracji. Wa�ne jest wyeliminowanie 
dwóch podstawowych przyczyn zaburze�, czyli niewiedzy i nieuwa�no�ci. Eliminacja 
niewiedzy ma miejsce poprzez uzyskanie wła�ciwego wgl�du w rzeczywisto�� i poznanie 
wła�ciwej natury rzeczy. Eliminacja nieuwa�no�ci polega na uzyskaniu zdolno�ci koncen-
tracji, pozwalaj�cej na dostrze�enie momentu powstawania cierpienia i w konsekwencji 
zapanowania nad bolesnymi emocjami. Zarówno w wypadku buddyzmu, jak i taoizmu 
bardzo wa�nym narz�dziem pomagaj�cym uzyska� po��dane stany organizmu jest prakty-
ka medytacyjna, prowadz�ca do uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi i emo-
cjonalnymi zachodz�cymi w organizmie. 

Mówi�c o patoplastycznym aspekcie zaburze� zdrowotnych, warto wskaza� na 
tzw. symptomy specyficzne kulturowo (culture bound syndroms). W�ród badaczy zjawiska 
nie ma zgody, co do tego, czy s� charakterystyczne tylko dla danej kultury, czy te� analo-
giczne symptomy wyst�puj� w wielu ró�nych kulturach, nosz�c tam odmienne nazwy. Nie 
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ulega jednak w�tpliwo�ci, �e kultura jest czynnikiem, który bardzo wyra�nie wpływa na 
wyra�anie przez jednostk� zaburze� i symptomów. Przykładem mo�e by� depresja. W 
pewnych kulturach znacznie wyra�niej b�d� podkre�lane jej fizyczne symptomy, ni� zabu-
rzenia nastroju. Tak wi�c osoby z Ameryki Łaci�skiej czy z kr�gu kultury �ródziemnomor-

skiej b�d� narzekały na nerwy i bóle głowy, osoby ze 	rodkowego Wschodu b�d� mówiły 

o kłopotach z sercem, natomiast Azjaci o zm�czeniu, słabo�ci i nierównowadze. Klinicysta 

musi by� �wiadomy takich ró�nic w wyrazie kulturowym zaburze� po to, aby unika� w ten 

sposób bł�dnej diagnozy
3
. Na przykład niektóre osoby mog� narzeka�, �e zostały zaczaro-

wane lub kto� rzucił na nie urok, inne b�d� miały odczucie, �e były nawiedzane przez 

zmarłych. Takie stwierdzenia mog� by� zrozumiałe i akceptowane w kulturze, z której te 

osoby pochodz�, i nie powinny by� bł�dnie traktowane przez terapeut�, wykształconego w 

kulturze zachodniej, jako symptom psychozy.  

Poj�cie syndromów specyficznych kulturowo w literaturze przedmiotu odnosi si�

najcz��ciej do zaburze�, wyst�puj�cych w kulturach nie-zachodnich. Helman 
4
 definiuje je 

jako (…) lokalne, ludowe kategorie diagnostyczne, unikalne dla okre�lonej grupy osób, 

kultury czy obszaru geograficznego. Ich objawy s� rozpoznawane przez członków danej 

grupy i wywołuj� standardow� reakcj�. Zaburzenia te nios� cały szereg symbolicznych 

znacze�, moralnych, społecznych i psychologicznych, czytelnych zarówno dla osoby, która 

na nie cierpi, jak i dla otoczenia. Znaczenia tych zaburze� wi��� si� te� z relacj� mi�dzy 

osob� cierpi�c� a jej otoczeniem, z działaniem sił nadprzyrodzonych i ze �rodowiskiem 

naturalnym. W wielu wypadkach słu�� do wyra�enia antyspołecznych emocji i konfliktów 

społecznych, w kulturowo unormowany sposób.5. DSM-IV podkre�la dodatkowo, �e Bar-

dzo rzadko ma miejsce pełna równowa�no�� mi�dzy syndromem specyficznym kulturowo a 

jednostkami diagnostycznymi wyst�puj�cymi w DSM 6
. 

  W psychiatrii porównawczej mo�na znale�� wiele opisów zaburze�, takich jak 

„coro”, „latah”, „amok” czy „windigo”
7
. Inne, rzadziej wyst�puj�ce, to opisane przez Ay-

                                                 
3
 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-

IV-TR), Washington 2000 (APA, 2000). 
4
 C. Helman, Culture, Health and Illness, Arnold, London-New York-New Delhi 2001. 

5
 Helman, Culture, Health…, s. 186. 
6 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-

IV-TR), Washington 2000: DSM-IV 1994, s. 844.  
7
 W.-T. Tseng, Handbook of Cultural Psychiatry, San Diego-Toronto 2001; A. J. Marsella, A. M. 

Yamada, Culture and Psychopathology: Foundations, Issues, Directions, w: Handbook of Cultural 

Psychology, oprac. S. Kitayama, D. Cohen, New York 2007, s. 797-818.  
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im-Aboagye
8 abrafo bodam, okresowo pojawiaj�ce si� w Ghanie epizody psychotyczne u 

osób z rodzin przywódców klanu. Osoby cierpi�ce na nie popełniły w przeszło�ci rytualne 

zabójstwo, zabijaj�c człowieka, ewentualnie zwierz�, by towarzyszyło zmarłemu przy-

wódcy klanu do �wiata zmarłych. Epizody te maj� miejsce tylko w obecno�ci starszyzny 

rodowej. Mog� one polega� na ataku fizycznym i próbie zabójstwa nawet najbli�szej oso-

by. Po zako�czeniu epizodu pojawia si� amnezja obejmuj�ca przebieg wydarzenia. Zespół 

Atopke – �mier� w wyniku przekle�stwa, wyst�puje równie� w Ghanie w plemieniu Ewe. 

Osoba, na któr� rzucono przekle�stwo, �lepnie na skutek – jak twierdzi – uderzenia pioru-

na i widoku błyskawicy. Po chwili nast�puje utrata słuchu i mo�liwo�ci poruszania si�, a 

wreszcie �mier�.  

Na marginesie wspomnianych wy�ej zaburze� wyst�puj�cych w�ród osób z kultur 

pozaeuropejskich warto wspomnie�, �e równie� kultura zachodnia ma swoje specyficzne 

zaburzenia. Ellenberger (1960) opisał zjawisko tzw. putzwut – kompulsywnego sprz�tania 

u niemieckich i szwajcarskich gospody� domowych. Mo�na wymieni� w tej grupie rów-

nie� „syndrom w�ciekłych kierowców”, „pracoholizm”, „uzale�nienie od gier hazardo-

wych”, „kompulsywn� skłonno�� do zakupów”, „wypalenie zawodowe” czy zespół 

ADHD
9
. Równie� coraz cz��ciej pojawia si� uzale�nienie od komputera czy te� uzale�nie-

nie od telefonu komórkowego. 

Kolejnym problemem, na którym si� skupimy, jest zagadnienie tego, jak zarówno 

koncepcje tego, co jest zdrowe, jak i tego, co patologiczne s� kształtowane poprzez kon-

tekst kulturowy. 

3. KULTUROWE KONCEPCJE ZDROWIA 
Kultura nie tylko wpływa na zdrowie psychiczne jednostki, ale równie� okre�la, czym jest 

zdrowie i co, w konkretnej kulturze, oznacza bycie chorym. Przejdziemy zatem do prezen-

tacji koncepcji zdrowia psychicznego uwzgl�dniaj�cych specyfik� ró�nych kontekstów 

kulturowych. Nale�y j� poprzedzi� kilkoma zastrze�eniami. Po pierwsze, koncepcje te 

powstały na gruncie kultury zachodniej i zwi�zanej z ni� tradycji judeo--

chrze�cija�skiej. Odzwierciedlaj� zarówno wzorce tej kultury, jak i normy post�powania, 

które do realizacji tych wzorców prowadz�. Po drugie, tak skonstruowane koncepcje s�

najcz��ciej traktowane etnocentrycznie jako normatywne dla wszystkich kr�gów kulturo-

wych. Po trzecie, normy te zaczynaj� by� coraz cz��ciej kwestionowane przez badaczy z 

                                                 
8
 D. Ayim-Abogaye Indigenious Psychiatry: Transcultural Study of Traditional Practitioners in 

West African Healing Communities with Focus on Ghana, Abo 2006.  
9
 Helman, op.cit.
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kultur niezachodnich, którzy opieraj� si� na materiale pochodz�cym ze swoich kr�gów 

kulturowych
10

.  

Najszerzej stosowana w psychiatrii jest tzw. negatywna koncepcja zdrowia psy-

chicznego, zwana niekiedy definicj� s�dow�, gdy� w oparciu o ni� ferowane s� orzeczenia 

biegłych powoływanych przez s�d w celu stwierdzenia poczytalno�ci oskar�onych lub 

wiarygodno�ci �wiadków. Zdrowie psychiczne jest traktowane jako brak choroby psy-

chicznej, rozumianej zgodnie z obowi�zuj�cymi klasyfikacjami psychiatrycznymi. Na 

gruncie ameryka�skim jest to czwarte wydanie podr�cznika diagnostyczno-statystycznego 

(Diagnostic Statistical Manual – IV)
11

, a na gruncie polskim Mi�dzynarodowa Klasyfika-

cja Chorób (International Classification of Diseases-10). Definicja ta budzi jednak wiele 

zastrze�e�. Przede wszystkim wiele odczu� takich, jak brak celu w �yciu czy poczucie 

pustki, które zdecydowanie nie sprzyjaj� poczuciu zdrowia psychicznego u jednostki, po-

zostaje w �wietle tej definicji poza zasi�giem patologii. Trzeba równie� pami�ta� o tym, �e 

bardzo trudno jest jednoznacznie wskaza� granic� mi�dzy stopniem, w jakim nasilenie 

danego objawu mie�ci si� jeszcze w stanie zdrowia psychicznego, a stopniem, w którym 

zaczyna ono charakteryzowa� stan choroby psychicznej. Zwracaj� na to uwag� te koncep-

cje zdrowia psychicznego, które odrzucaj� wyra�n� granic� mi�dzy norm� a patologi�, i 

mówi�, i� w patologii nasilaj� si� tylko te cechy osobowo�ci, które mo�na dostrzec rów-

nie� u osób zdrowych psychicznie. Wreszcie trzeba pami�ta�, �e samo wyst�pienie danego 

objawu, uznawanego za objaw chorobowy, nie musi koniecznie oznacza� wyst�pienia 

choroby. Objaw ten mo�e bowiem nale�e� do innego kontekstu kulturowego. Przykłado-

wo, zachowanie mistyków buddyjskich d���cych do osi�gni�cia nirwany było przez psy-

chiatrów o orientacji psychoanalitycznej interpretowane jako samodzielnie wywoływana 

katatonia
12

. Praktyki medytacyjne za� traktowano jako relatywnie prymitywna (w porów-

naniu z psychoanaliz�) forma oddziaływania na psychik� człowieka
13

 Równie� szamani 

ró�nych tradycji plemiennych byli charakteryzowani jako schizofrenicy, epileptycy czy te�

jako cierpi�cy na demencj�14
. Mówi�c ogólnie, oprócz innych zastrze�e�, jakie budzi defi-

                                                 
10

 J. Al-Abdul-Jabbar, I. Al-Issa, Psychotherapy in Islamic Society, w: Culture and Psychopatholo-

gy, oprac. I. Al-Issa, Baltimore 2000, s. 277-293; Ayim-Aboagye, op.cit.; Marsella, Yamada, Cul-

ture and Psychopathology…
11

 APA, 2000. 
12

 F. Alexander, Buddhistic training as an artificial catatonia, “Psychoanalytic Review”, 1931, 18, 

2, s. 129-141.  
13

 M. Finn,Transitional space and Tibetan Buddhism: The Object Relations and Meditation, 

w: Object relation theory and religion: Clinical applications, oprac. M. Finn, A. Gartner, Westport-

London 1992, s. 109-118. 
14

 K. Jankowski, Psychologia wierze� religijnych, Warszawa 1990; J. Sieradzan, Szama�ska trady-

cja a szale�stwo mistyków, w: Oblicza gnozy, oprac. E. Przybył, Kraków 2000, s. 181-233. 
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nicja zdrowia psychicznego rozumianego jako brak choroby, trzeba równie� pami�ta�, �e 

jest ona skonstruowana w oparciu o poczucie i normy zdrowia psychicznego funkcjonuj�ce 

w kulturze zachodniej i jej zastosowanie do innych kr�gów kulturowych niesie powa�ne 

niebezpiecze�stwo nieuzasadnionego odnajdywania patologii w odmienno�ci kulturowej. 

Drug� definicj� nale��c� do grupy definicji negatywnych jest okre�lenie zdrowia 

psychicznego jako braku niewła�ciwych kulturowo zachowa� społecznych
15

. Du�� zalet�

tej definicji jest wskazanie na kulturowe uwarunkowanie sposobu rozumienia zdrowia 

psychicznego. Umo�liwia ona dzi�ki temu analizy porównawcze zdrowia psychicznego 

osób nale��cych do ró�nych tradycji religijnych, bez przyjmowania ustalonych a priori

kryteriów normy i patologii psychicznej, zdefiniowanych w oparciu o kultur� własn� ba-

dacza. Definicja ta zawodzi jednak w pewnych wypadkach. Przykładowo, kiedy mamy do 

czynienia z osobami zmieniaj�cymi sw� przynale�no�� z jednej kultury do drugiej (np. 

na skutek migracji), wówczas zachowania wła�ciwe jednej kulturze mog� okaza� si�

skrajnie patologiczne i niewła�ciwe w ramach innej i mog� łatwo zosta� uznane za patolo-

giczne. Powołanie si� na rad� dawno zmarłej osoby (otrzyman� od niej we �nie), odno�nie 

sposobu post�powania w konkretnej sytuacji jest całkowicie akceptowan� motywacj� za-

chowania w kontek�cie kultury afryka�skiej, natomiast w kontek�cie kultury zachodniej 

staje si� bezspornym wska�nikiem zaburzenia psychicznego, dowodem prze�ywania 

omamów wzrokowych lub słuchowych. Inne ograniczenie stosowalno�ci tej definicji, to jej 

zastosowanie do zamkni�tych kulturowo grup religijnych, jak na przykład Hutterytów. 

	cisły kodeks zachowania obowi�zuj�cy w tej grupie powoduje, �e stosunkowo niewielkie 

odst�pstwo od jego norm jest oceniane przez grup� jako przykład zachowania patologicz-

nego. 

Kolejna z definicji podkre�la, �e zdrowie psychiczne to stan wolno�ci od poczucia 

winy i troski
16

. Jest to definicja b�d�ca wska�nikiem post�powania wielu psychoanality-

ków, którzy za cel stosowanej przez siebie terapii uwa�aj� wła�nie pozbawienie pacjentów 

poczucia winy i wywoływanego przez ni� neurotycznego l�ku, prze�ywanego na skutek 

uchybienia trudnym do realizacji ideałom. Definicja ta jest ponadto osadzona całkowicie 

na gruncie koncepcji psychoanalitycznej. Jak wykazuj� analizy
17

 koncepcja ta nie ma cha-

rakteru uniwersalnego. Jest normatywna dla po��danego sposobu funkcjonowania czło-

wieka Zachodu, nale��cego do klasy �redniej.  

Kolejna grupa definicji zdrowia psychicznego jest oparta na zało�eniach przeciw-

stawnych do uj�cia psychoanalitycznego. Koncentruje si� ona wokół poczucia samoakcep-

                                                 
15

 A. Bandura, Social Learning Theory, New York 1977. 
16

 K. Horney, Neurosis and human growth, New York 1951. 
17

 T. M. Abel, R. Metraux, S. Roll, Psychotherapy and Culture, Alberquerque 1987. 
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tacji i samoaktualizacji jako jej wyznacznikach zdrowia psychicznego. Jest to definicja 

wynikaj�ca z tradycji prac Rogersa
18

 i Maslowa
19

 i stanowi przykład maksymalistycznego 

spojrzenia na stan zdrowia psychicznego. Bardzo niewiele osób mo�e mówi� o pełnej ak-

ceptacji samego siebie, a jeszcze mniejsza ich liczba, �e udało si� im osi�gn�� samoaktua-

lizacj�. Powstaje wi�c praktyczna trudno�� w stosowaniu tej definicji, polegaj�ca na okre-

�leniu stopnia, w jakim musi wyst�pi� u danej osoby samoakceptacja i samoaktualizacja, 

aby mo�na było mówi� w jej wypadku o zdrowiu psychicznym. Trzeba te� pami�ta�, �e 

poj�cia te oznaczaj� ró�ne rzeczy w kulturze Wschodu i Zachodu. Taoista d���cy do sa-

moaktualizacji i samoakceptacji b�dzie raczej zmierzał do przystosowania si� do �wiata, 

natomiast samoaktualizuj�cy si� człowiek Zachodu b�dzie najcz��ciej pragn�ł podporz�d-

kowania sobie �wiata po to, by zyska� jak najpełniejsz� mo�liwo�� zaspokojenia swoich 

potrzeb. Wi�kszo�� tych potrzeb taoista uzna za sztuczne i nieodzwierciedlaj�ce prawdzi-

wej natury człowieka. Lao-Tsy zwraca uwag� na to, �e przywi�zanie do własnych osi�-

gni�� i zalet zastawia na człowieka sidła, zmuszaj�c go do stałego perfekcjonizmu w dzia-

łaniu. Nastawienie takie stanowi powa�ne obci��enie dla organizmu, a przez to nara�a 

człowieka na pora�k� i chorob�. 

Inn� definicj� zdrowia psychicznego proponuje Allport
20

. Jego zdaniem w zdrowej 

osobowo�ci musi znale�� si� miejsce na hierarchicznie usystematyzowan� filozofi� �ycia, 

zapewniaj�c� integracj� osobowo�ci. Na czele tej hierarchii mo�e znale�� si� tzw. poczu-

cie religijne (religious sentiment), z uwagi na to, �e jest ono najbardziej „pojemne”, a co za 

tym idzie ma najwi�ksz� zdolno�� integrowania całokształtu osobowo�ci. Nie jest to jed-

nak, jak Allport wyra�nie zaznacza, jedyny sposób zintegrowania osobowo�ci. Inna, rów-

nie wa�na dla konkretnego człowieka i „pojemna” warto�� mo�e spełni� t� sam� rol�. Za-

rzut, jaki mo�na sformułowa� pod adresem tego uj�cia, jest analogiczny jak w wypadku 

poprzednim. W innych kontekstach kulturowych, przykładowo w społecze�stwie chi�-

skim, za znacznie wa�niejsze dla integracji osobowo�ci jest harmonijne współ�ycie czło-

wieka z innymi lud�mi, czy te� osi�gni�cie wyzwolenia, ni� posiadanie rozbudowanej 

relacji mi�dzy człowiekiem a bóstwem. 

Ostatnia z omawianych definicji jest zwi�zana z poznawczym funkcjonowaniem 

człowieka. Zdrowie psychiczne jest w tym uj�ciu zwi�zane ze zdolno�ci� wł�czania do 

systemu poznawczego jednostki nowych informacji, z plastyczno�ci� ogólnego nastawie-
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 C. Rogers, Client-centered therapy, Boston 1951. 
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 A. H. Maslow, Motivation and Personality, New York 1954. 
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 G. W. Allport, Osobowo�� i religia, Warszawa 1988. 
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nia wobec �wiata
21

. Ta definicja pozwala najpełniej ró�nicowa� mi�dzy osobami skłonny-

mi do przyjmowania sztywnych autorytarnych systemów religijnych i osobami umiej�cymi 

wychodzi� poza literaln� interpretacj� tekstów po to, by czyni� z religii sił� słu��c� rozwo-

jowi własnej osobowo�ci. Do tej samej grupy definicji nale�� te, które podkre�laj� rol�

uzyskiwania poczucia kontroli nad otoczeniem, a tak�e zrozumienia tego, co si� w otocze-

niu dzieje. Szereg badaczy wła�nie z zaspokojenia tych d��e� uczyniło kryterium zdrowia 

psychicznego jednostki
22

. Uj�cie to ma istotne  ograniczenie. Mówi�c o poczuciu zrozu-

miało�ci otaczaj�cego �wiata, nie precyzuje rozległo�ci �wiata poddanego poznawczej i 

emocjonalnej kontroli jednostki. Z tego powodu pozwala na dokonywanie bardzo arbitral-

nych rozstrzygni�� w tym wzgl�dzie. Wa�nym uszczegółowieniem rozwa�a� nad poznaw-

czym wyznacznikiem zdrowia jest wprowadzone przez Antonovsky’ego poj�cie poczucia 

koherencji. Jest ono przez niego definiowane jako: globalna orientacja człowieka, wyra�a-

j�ca stopie�, w jakim człowiek ten ma dominuj�ce, trwałe, cho� dynamiczne poczucie pew-

no�ci, �e (1) bod�ce napływaj�ce w ci�gu �ycia ze �rodowiska zewn�trznego i wewn�trzne-

go maj� charakter ustrukturowany, przewidywalny i wytłumaczalny; (2) dost�pne s� zaso-

by, które pozwol� mu sprosta� wymaganiom stawianym przez te bod�ce; (3) wymagania te 

s� dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaanga�owania23. Tak wi�c szeroko rozumiane 
zadania, jakie stawia przed człowiekiem �ycie, jawi� si� na poziomie poznawczym jako 
sensowne, uporz�dkowane i warte zaanga�owania, za� na poziomie emocjonalnym jako 
nie zagra�aj�ce, gdy� jednostka posiada wystarczaj�co wiele zasobów, by sobie z nimi 
poradzi�.  

4. KULTUROWE KONCEPCJE PATOLOGII PSYCHICZNEJ 
W miar� rozwoju bada� antropologicznych coraz bardziej powszechne uznanie zyskiwał 
pogl�d, �e choroby psychiczne, wyst�puj�ce w wielu kulturach, w sposób znacz�cy ró�ni�
si� od siebie, oraz �e sposoby ich leczenia w ró�nych kulturach tak�e ró�ni� si� od siebie. 
Kraepelin uznawany za ojca współczesnej psychiatrii, pod wpływem swojej podró�y do 
Indonezji i Chin stwierdził, �e pacjenci szpitali psychiatrycznych, z którymi zetkn�ł si� w 
tamtych kr�gach kulturowych, tylko w niewielkim stopniu przypominali mu pacjentów 

                                                 
21 O. J. Harvey, D. E. Hunt, H. M. Schroeder, Conceptual Systems and Personality Organization, 
New York 1961. 
22 M. E. P. Seligman, Helplessness, San Francisco 1975. 
23 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzi� sobie ze stresem i nie zachorowa�?, 
Warszawa 1995, s. 34. 
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znanych z dotychczasowej praktyki medycznej. Odmienno�� ta zainspirowała Kraepelina24

do zaproponowania utworzenia nowej dziedziny psychiatrii, tj. psychiatrii porównawczej, 
która miałaby si� zaj�� porównawczym badaniem, w ramach ró�nych kultur, specyfiki 
poszczególnych chorób. U�yteczne dla tego celu podej�cie zaproponowali Rivers25 i Sin-
gerist26. Jest to paradygmat oparty na uznaniu, �e system leczenia dost�pny dla cierpi�cego 
na konkretne symptomy chorego jest zdeterminowany przez kultur�, w której zawarte s�
symboliczne znaczenia tych symptomów oraz odnosz�ce si� do nich normy post�powania. 
Kultura zawiera równie� wyra�nie okre�lone �ródła władzy istniej�ce w danym społecze�-
stwie. Glick27 postawił hipotez�, �e znajomo�� naczelnego, w danym kontek�cie kulturo-
wym, �ródła władzy (polityczne, religijne lub technologiczne) pozwala przewidzie�, jakie 
przyczyny zaburzenia (illness) i sposoby jego leczenia, b�d� tam stosowane. Społecznie 
uprawomocniona władza okre�la działanie systemu opieki nad chorym. Decyduje, czy 
b�dzie si� odwoływał do tradycji politycznej, systemu wierze� czy te� do dorobku nauki. 
Władza ta decyduje wi�c w konsekwencji, jakie sposoby zostan� u�yte do opanowania 
symptomów zaburzenia (wiara w nieomylno�� i umiej�tno�� uzdrawiania przywódcy poli-
tycznego, rytuały religijne, farmakoterapia, psychoterapia). Wybór ten zale�y od funkcjo-
nuj�cej w danej kulturze rzeczywisto�ci symbolicznej, która dostarcza zaakceptowanych 
sposobów post�powania w konkretnej sytuacji. Pierwszym krokiem w praktycznym zasto-
sowaniu takiego paradygmatu musi sta� si� rozró�nienie mi�dzy dwoma aspektami choro-
by: dysfunkcj� fizyczn�, czyli symptomatologi� oraz jej interpretacj� przez dotkni�tego ni�
człowieka i jego otoczenia społeczne. W j�zyku polskim rozró�nienie takie nie jest stoso-
wane, chocia� jest mo�liwe do przeprowadzenia. Poj�cie „choroba” odnosi si� do obu tych 
aspektów jednocze�nie. W j�zyku angielskim dla zaburzenia jest zarezerwowane poj�cie 
„disease”, za� dla psychospołecznego do�wiadczenia tego zaburzenia i przypisywanego 
mu znaczenia, poj�cie „illness”. Illness jest oparta na normach kulturowych, poniewa�
przez ich pryzmat rozpoznajemy nasze objawy. Czynnikiem w istotny sposób zespalaj�-
cym illness z disease jest system leczenia i post�powania z chorymi, wypracowany przez 
dan� kultur�.  

W społecze�stwach tradycyjnych leczenie przede wszystkim jest zwrócone na 
illness, czyli na zinterpretowanie dla potrzeb pacjenta i jego otoczenia natury zaburzenia i 
wskazanie zabiegów, które maj� doprowadzi� do jego usuni�cia. Post�powanie to ma na 
                                                 
24 E. Kraepelin, Vergleichende Psychiatrie, „Zentralblatt fur Nerven und Psychiatrie”, 1904, 15, s. 
433-437.  
25 W. H. R. Rivers, Medicine, magic and religion, New York 1924. 
26 H. Singerist, A history of medicine, vol. 1: A historic and archaic medicine, London 1951. 
27 L. B. Glick, Medicine as ethnographic category: The Gimi of the New Guinea highlands, „Eth-
nology”, 1967, 6, s. 31-56. 
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celu wyja�nienie genezy zaburzenia i spowodowanie, aby jego przyczyna, a tak�e przebieg 
i konsekwencje, stały si� zrozumiałe dla chorego i jego otoczenia, czyli zapewni� healing 

the illness. Wyleczenie, to spowodowanie ust�pienia objawów zaburzenia i – co równie 
istotne – nadanie sensu prze�ytemu do�wiadczeniu. Tym samym, przyj�ty w danej kulturze 
system post�powania z chorym i chorob� nazywa, porz�dkuje i nadaje sens do�wiadczeniu 
zaburzenia, a tak�e leczy osobiste, społeczne i rodzinne problemy, które tworz� illness. 
Natomiast w zachodnim modelu opieki zdrowotnej wyleczenie, w sensie medycznym, 
dotyczy usuni�cia objawów (disease), przy niemal zupełnym pomini�ciu ustosunkowania 
si� do zwi�zanych z nimi problemów jednostkowych i społecznych, czyli illness.

Przykładowo, symptomy chorób wieku dzieci�cego s� interpretowane w kontek-
�cie kultury chi�skiej jako efekt „wystraszenia duszy dziecka”28. W celu uleczenia ko-
nieczne jest odprawienie przez kapłana rytuału chao hun, który ma przywoła� z powrotem 
„wystraszon�” dusz�. Je�li w nast�pstwie interwencji medycyny zachodniej, na przykład 
serii zastrzyków, objawy ust�pi�, to i tak konieczne jest odprawienie tego rytuału w �wi�-
tyni po to, by kuracja została uznana przez rodzin� dziecka za kompletn�, czyli spójn� ze 
znaczeniem przypisywanym temu zaburzeniu. 

Zaprezentowane analizy nie przynosz� rozstrzygni�cia dylematu, czy kultura wy-
wiera pozytywny czy te� negatywny wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Unaocznia-
j� natomiast wag� czynników, które trzeba uwzgl�dnia�, formułuj�c takie pytanie, a tak�e 
próbuj�c na nie odpowiedzie�. Czynniki te, to obowi�zuj�ce w danej kulturze dyrektywy, 
dotycz�ce optymalnego, zdrowego funkcjonowania człowieka oraz wynikaj�ce z nich kry-
teria zaburze�. Poszczególne kultury ró�ni� si� bowiem w stopniu tak znacznym, �e nie 
istnieje mo�liwo�� przenoszenia ocen i kryteriów zaburze� (oraz zdrowia) sformułowa-
nych w ramach jednej kultury do innej, zdecydowanie od niej ró�nej.  

W ramach kultury zachodniej dominuje horyzontalne spojrzenie na problem cho-
roby psychicznej. Polega ono na poszukiwaniu bezpo�rednich przyczyn choroby na po-
ziomie organizmu jednostki. W tradycji Wschodu poj�cie choroby jest poj�ciem wertykal-
nym. Jej diagnoza wynika z cało�ciowego rozpatrzenia funkcjonowania człowieka; analiza 
i refleksja dotycz� nie tylko działania ludzkiego organizmu, ale równie� relacji człowieka z 
otoczeniem i – co wa�ne – z bóstwem. Dlatego w konsekwencji, proces leczenia musi za-
wiera� jednoczesne oddziaływanie na ciało i umysł, a tak�e d��enie do poprawy relacji 
mi�dzy człowiekiem a otaczaj�cym �wiatem.  

Dla kultury Zachodu choroba psychiczna jest najcz��ciej opisywana w kategoriach
symptomów psychiatrycznych, przy czym dana choroba jest traktowana identycznie bez 

                                                 
28 A. Kleinman, Patients and healers in the context of culture, Berkeley-Los Angeles-London 1980. 
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wzgl�du na to, u kogo wyst�puje. Wynika to z zało�enia o identycznej budowie ludzkiego 
ciała, a w szczególno�ci identycznej budowie układu nerwowego. Dla kultury Wschodu 
natomiast, zdrowie to harmonijne funkcjonowanie jednostki ludzkiej na wielu płaszczy-
znach jednocze�nie. Choroba zatem, to zaburzenie harmonii na której� z płaszczyzn. Bada-
nia porównawcze przeprowadzone w�ród pacjentów szpitali psychiatrycznych pochodz�-
cych z rodzin japo�skich, chi�skich i anglosaskich przekonywuj�co udowodniły, �e w 
zale�no�ci od zaplecza kulturowego pacjenta, choroby psychiczne maj� ró�n� posta� i 
ró�ny przebieg29. W sposób paradoksalny koncentracja na objawach, a nie ich kontek�cie 
czyni bardzo trudn� diagnoz� zaburze� wyst�puj�cych u uchod�ców, a b�d�cych skutkiem 
urazów zwi�zanych z wojn�, �yciem z poczuciem stałego zagro�enia �mierci� zarówno 
swoj�, jak i bliskich, bycia �wiadkiem tortur czy zabójstw. Uchod�cy cz�sto uskar�aj� si�
na objawy somatyczne, które nie znajduj� uzasadnienia w wynikach bada� specjalistycz-
nych. Polski personel medyczny traktuje wówczas te zaburzenia jako narzekania, które nie 
wymagaj� interwencji. Spojrzenie wertykalne na problemy zdrowotne zgłaszane przez 
uchod�ców pozwoliłoby na trafniejsz� diagnoz� tych zaburze� jako b�d�cych elementem 
szoku pourazowego oraz na skuteczniejsz� pomoc osobom, które na nie cierpi�.

5. KULTUROWE UWARUNKOWANIA DIAGNOZY I PORADNICTWA PSY-
CHOLOGICZNEGO 
Wskazówki sformułowane przez Ameryka�skie Towarzystwo Psychologiczne w roku 
2003, dotycz�ce zawodowego funkcjonowania psychologów, zawieraj� zalecenia, �e psy-
chologowie w praktyce klinicznej powinni dostosowywa� swoje post�powanie do norm 
kultury pacjenta. W DSM-IV z 1994 r. po raz pierwszy pojawiły si� (co prawda na ko�cu 
podr�cznika) działy omawiaj�ce kulturowe aspekty zaburze�. Były to Glossary of Culture-

Bound Syndromes oraz Outline for the Cultural Formulation of Case. Zalecenia zawarte w 
tym zarysie miały za zadanie pomóc osobom pracuj�cym z pacjentami psychiatrycznymi z 
innych kultur, zapozna� si� w sposób systematyczny z tradycj� kulturow� pacjenta, rol�
kultury w sposobie wyra�ania si� symptomów choroby i tym, co z powodu ró�nic kultu-
rowych mo�e odgrywa� znacz�c� rol� w relacjach mi�dzy pacjentem a terapeut�. Lista 
tych zalece� wymienia 5 dziedzin, które terapeuta winien uwzgl�dni� w momencie, kiedy 
dokonuje kulturowej oceny problemów pacjenta. S� to: 
a) kulturowa identyczno�� pacjenta; 
b) kulturowe wyja�nienie przyczyn choroby z punktu widzenia pacjenta;

                                                 
29 A. J. Marsella, D. Kinzie, C. Gordon, A. J. Marsella, D. Kinzie, C. Gordon, Ethnocultural varia-

tions in the expression of depression, „Journal of Cross-Cultural Psychology” 1973, 4, 435-458. Ethnic 

variations in expression of…, 1973; Kleinman, Patients and healers… 
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c) kulturowe czynniki zwi�zane z otoczeniem społecznym i poziomem funkcjonowania 
pacjenta, uwzgl�dniaj�c oczywi�cie stresory i system wsparcia; 

d) kulturowe elementy relacji pomi�dzy klientem a terapeut�, wł�czaj�c sposób, w jaki 
wyst�puj�ce tu ró�nice mog� wpłyn�� na przebieg leczenia; 

e) kulturowa ocena diagnozy i sposobu leczenia, kiedy terapeuta wł�cza w to wszystkie 
czynniki kulturowe, pozwalaj�ce zaplanowa� najwła�ciwszy sposób leczenia. 

 Pomocna operacjonalizacja tych zalece� w formie szczegółowych pyta� jest za-
warta w dodatku do rozdziału Ponterotto, Gretchen, Chauhan30. Natomiast w DSM-IV 
TR31 aspekty kulturowe wł�czone s� do ka�dej z kategorii diagnostycznych. 

Powa�n� trudno�ci� zwi�zan� z pomoc� pacjentom z kultur pozaeuropejskich jest 
rodzaj narz�dzi klinicznych stosowanych do oceny prezentowanych przez nich zaburze�
psychicznych. Niemal wszystkie z tych narz�dzi zostały zbudowane w krajach zachodnich, 
najcz��ciej angielskoj�zycznych. S� natomiast stosowane poza swoim obszarem kulturo-
wym. Konieczne staje si� wówczas dostosowanie ich do warunków lokalnych. Próba za-
stosowania testów powstałych na Zachodzie do kultury afryka�skiej została opisana przez 
Zeldine’a32. Podj�ł on prób� przekładu i adaptacji kulturowej Hamilton Depression Scale

w Senegalu. Okazało si�, �e 1/3 twierdze� zawartych w oryginalnym narz�dziu musiała 
zosta� wyeliminowana i zast�piona wyst�puj�cymi w tej kulturze symptomami depresji. 
Tak wi�c strategia backtranslation nie wystarczy do wyeliminowania tego problemu. Dra-
guns33 zaleca, aby badacze dokonuj�cy takich modyfikacji oryginalnego narz�dzia diagno-
stycznego, opisywali zarówno napotykane trudno�ci, jak i sposoby ich rozwi�zania.  

Oprócz trudno�ci terminologicznych zwi�zanych ze stosowaniem narz�dzi diagno-
stycznych w stosunku do osób z innej kultury, problemem jest równie� styl udzielania 
odpowiedzi. W wielu kulturach badani nie s� w stanie wyrazi� swoich odczu� w sposób 
jednoznaczny, odpowiadaj�c na pytania tak lub nie. W kulturach azjatyckich badani unika-
j� odpowiedzi tworz�cych zewn�trzne kra�ce skali „zdecydowanie tak” lub „zdecydowa-
nie nie”, poniewa� nie chc� wyró�nia� si� na tle pozostałych członków grupy. Z kolei w 
kulturach �ródziemnomorskich badani unikaj� odpowiedzi ze �rodkowej cz��ci skali „ra-

                                                 
30 J. G. Ponterotto, D. Gretchen, R. V. Chauhan, Cultural Identity and Multicultural Assessment. 

Quantitive and Qualitative Tools for the Clinician, w: Handbook of Multicultural Assessment. Clin-

ical, Psychological, and Educational Applications, oprac. L. A. Suzuki, J. G. Ponterotto, P. J. 
Meller, San Francisco 2001, s. 67-99. 
31 APA, 2000. 
32 G. Zeldine, H. Collomb, G. Tourame i in., A propos de l’utilisation d’une échelle d’évaluation en 

psychiatrie transculturelle, „L’Encéphale” 1975, I, s. 133-145. 
33 J. G. Draguns, Methodology in Cross-Cultural Psychopathology, w: Culture and Psychopatholo-

gy, oprac. I. Al-Issa, Baltimore 1982, s. 33-71. 
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czej tak” lub „raczej nie”, poniewa� nie chc�, aby uznano je za osoby niezaanga�owane w 
wykonanie postawionego zadania. Powa�n� trudno�ci� jest równie� kulturowe znaczenie 
okre�lonych zachowa�. Przykładowo stwierdzenie „chciałabym nie by� taka nie�miała” w 
kontek�cie ameryka�skim dotyczy ch�ci zwalczenia niepo��danej kulturowo cechy34, na-
tomiast w kulturze japo�skiej, gdzie nie�miało�� jest zachowaniem znacznie bardziej po-
wszechnym, a co wi�cej ocenianym pozytywnie, zgoda na takie twierdzenie b�dzie zna-
czyła co� całkowicie innego35. Lonner, Ibrahim36 wskazuj� na ograniczon� warto�� i trud-
no�ci w stosowaniu poza zachodnim kontekstem kulturowym takich narz�dzi jak testy 
MMPI, CPI czy STAI (State Trait Anxiety Inventory). Podkre�laj� natomiast u�yteczno��
podej�cia konstruktywistycznego, w którym w oparciu o wypowiedzi pacjenta, czy analiz�
pogl�dów na dany temat (np. okre�lonego zaburzenia) w jego grupie etnicznej, psycholog 
mo�e w sposób bardziej precyzyjny dokona� diagnozy wyst�puj�cego problemu. 

Innym sposobem radzenia sobie z ró�nicami kulturowymi jest stosowanie technik 
projekcyjnych37. Wówczas trzeba jednak pami�ta�, �e o ile na przykład test Rorchacha w 
ka�dym kontek�cie kulturowym b�dzie równie enigmatyczny jako materiał bod�cowy, to 
jednak kultura b�dzie decydowała o sposobie poradzenia sobie z t� enigmatyczno�ci�38.  

Podobnie jak istniej� powa�ne trudno�ci z zastosowaniem narz�dzia diagnostycz-
nego, tak równie powa�nym problemem jest prowadzenie terapii z pacjentami z innego 
kr�gu kulturowego. Cały szereg zało�e�, na których opiera si� terapia w indywidualistycz-
nej kulturze zachodniej, jest poza ni� bardzo problematyczna. Uwa�any za po��dany w 
kulturze indywidualistycznej rozwój niezale�nej, autonomicznej jednostki jest kwestiono-
wany w kulturach kolektywistycznych, gdzie ludzie buduj� poczucie „ja-współzale�nego”. 
To samo odnosi si� do poczucia winy i wstydu. Wina jest emocj� indywidualn�, a wstyd 
jest na poziomie grupowym (dlatego, �e zachowanie jednostki ma wpływ na rodzin� czy 
na grup�) W niektórych kulturach zbyt wielki nacisk poło�ony na rozwój „ja” uwa�a si� za 
niezdrowy. Japo�czycy okre�laj� istot� tego problemu powiedzeniem: gwó�d�, który wy-

staje, zostaje wbity. W kulturze ameryka�skiej gło�ne, asertywne osoby s� oceniane pozy-

                                                 
34 P. G. Zimbardo, Shyness: What It Is and What To Do About It?, Reading, Mass.: Addison-
Wesley, Publishing Company, Inc. 1977. 
35 T. Doi, The Anatomy of Dependence, Tokio 1973. 
36 W. J. Lonner, F. A. Ibrahim, Appraisal and Assessment in Cross-Cultural Counseling, w: P. B. 
Pedersen, J. G. Draguns, W. J. Lonner i in., Counseling Across Cultures, Thousand Oaks-London-
New Delhi 1996, s. 293-322. 
37 W. H. Holtzman, Projective techniques, w: Handbook of Cross-Cultural Psychology, oprac. H. C. 
Triandis, J. W. Berry, Boston 1980, vol. 2, s. 245-278. 
38 Draguns, op.cit.
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tywnie, wzbudzaj� zainteresowanie, w kulturze japo�skiej asertywno�� postrzegana jest 
jako zachowanie egoistyczne, b�d�ce działaniem niezgodnym z normami grupowymi.  
 W ró�nych kulturach wyst�puj� ró�ne, akceptowane sposoby wyrazu emocji39. W 
kulturze zachodniej ceniona jest otwarta, widoczna na zewn�trz ekspresja emocji, podczas 
gdy w kulturach azjatyckich bardziej b�dzie cenione opanowanie emocjonalne.  

Trzecia trudno�� opisywana przez Sue, Sue to poziom wgl�du. Wiele tradycyjnych 
form poradnictwa i psychoterapii, na przykład psychoterapia analityczna czy humanistycz-
na uwa�a, �e drog� do dobrego samopoczucia jest wgl�d, czyli zrozumienie przez klienta 
dynamiki, która le�y u podło�a prze�ywanych prze niego problemów. W innych kulturach 
taka potrzeba gł�bokiej eksploracji własnych prze�y� nie jest uznawana za potrzebn�. 
Uwa�a si�, �e zbyt cz�ste my�lenie o jakim� problemie mo�e go tylko pogorszy�. Doro�li 
sugeruj� dzieciom, �eby nie skupiały si� zbyt mocno na swoich problemach, poniewa�
wtedy za du�o my�l� o sobie, zamiast o rodzinie. 

Czwarta specyficzna kulturowo cecha pacjenta, wpływaj�ca na przebieg terapii, 
dotyczy gotowo�ci do otwarcia si� w obecno�ci terapeuty i mówienia o swoich najbardziej 
prywatnych prze�yciach. W wielu kulturach takie ujawnianie swoich prze�y� jest zarezer-
wowane tylko dla najbli�szych przyjaciół i rodziny. Bliskie relacje potrzebne do takiej 
otwarto�ci s� tworzone w ci�gu dłu�szego okresu, a nie na pi��dziesi�ciominutowej sesji, 
raz w tygodniu40. 

Pi�ta trudno�� zwi�zana z prowadzeniem terapii z osobami z kultury niezachodniej 
to postawa terapeuty. W podej�ciu zachodnim terapeuta ma by� racjonalny, neutralny i 
logiczny jak naukowiec. Problemy zwi�zane ze zdrowiem psychicznym równie� s� trak-
towane jako takie, które powinny by� rozwi�zywane w sposób obiektywny, linearny, za�
ocena post�pu w ich rozwi�zywaniu jest prowadzona przy pomocy takich narz�dzi. jak 
testy osobowo�ci czy inteligencji. W wielu innych kulturach dominuje podej�cie cyrkular-
ne, holistyczne. Cenion� metod� jest raczej intuicja ni� racjonalne, upraszczaj�co reduk-
cjonistyczne rozwi�zywanie problemu41. 
 Kolejny problem wynika z rozró�nienia mi�dzy fizycznym a psychicznym funk-
cjonowaniem człowieka. Innymi słowy, ciało i umysł s� postrzegane jako dwa niezale�ne 
byty. I tak samo rozró�nia si� zdrowie psychiczne od fizycznego. To rozró�nienie nie 
funkcjonuje w innych kulturach. Dlatego członkowie tych kultur nie widz� ró�nicy w 

                                                 
39 D. W. Sue, D. Sue, Counseling the culturally diverse: Theory and practice, New York 2003. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
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zwróceniu si� o pomoc do lekarza czy terapeuty. Oczekuj� od nich tego samego rodzaju 
pomocy42.  
 Siódma trudno�� to ambiwalentno��; nieustrukturowana z punktu widzenia kultur 
wyra�nie akcentuj�cych role społeczne ró�nych członków społecze�stwa, natura kontekstu 
terapeutycznego. Mo�e to kreowa� poczucie sytuacji niewygodnej, niezr�cznej i niejasnej. 
Kolejny problem zwi�zany ze specyfik� relacji wewn�trzkulturowych, to wzory si� komu-
nikowania. W niektórych kulturach osoba maj�ca autorytet, na przykład osoba starsza jest 
t�, która inicjuje interakcj�. Nie nale�y si� do niej odzywa� tak długo, jak długo ona nie 
rozpocznie rozmowy. Poniewa� terapeuta mo�e by� postrzegany jako osoba obdarzona 
autorytetem, pacjent z innej kultury mo�e oczekiwa�, �e to terapeuta b�dzie kierował prze-
biegiem sesji. Natomiast terapeuta mo�e bł�dnie zrozumie� i zinterpretowa� zachowanie 
takiej osoby43. 

Kolejna blokada w efektywnym poradnictwie mi�dzykulturowym to oczekiwania 
pacjenta odno�nie rodzaju pomocy, jakiej mo�e udzieli� mu terapeuta. Osoba bezrobotna i 
bez �rodków do �ycia b�dzie oczekiwała od terapeuty raczej praktycznej rady, jak rozwi�-
za� swoje bie��ce problemy, znale�� prac� czy mieszkanie, ni� koncentrowała si� na po-
znawaniu dynamiki swoich wewn�trznych konfliktów44. 

Powa�n� trudno�ci� w kontakcie terapeutycznym jest te� j�zyk. Je�li j�zyk, w któ-
rym ma miejsce komunikacja z terapeut�, jest drugim j�zykiem klienta, to jego znajomo��
mo�e by� niewystarczaj�ca lub mo�e on by� zbyt ubogi. Mo�liwa jest te� odwrotno�� tej 
sytuacji. Je�li j�zyk klienta stanowi jak�� etniczn� lub lokaln� odmian� angielskiego (black 

English lub ebonics) to terapeuta mo�e mie� kłopoty ze zrozumieniem przekazu klienta45. 
 Al-Abdul-Jabbar i Al-Issa46, komentuj�c zastosowanie psychoterapii w�ród arab-
skich pacjentów muzułma�skich, wskazuj�, �e terapeuta winien przyjmowa� postaw� aser-
tywnego nauczyciela i stara� si� doradza� klientowi (który jest w sytuacji ucznia), jak po-
winien rozwi�za� prze�ywane konflikty i problemy. Wa�nym czynnikiem terapeutycznym 
jest zbudowanie silnego zwi�zku emocjonalnego mi�dzy terapeut� a pacjentem. Celem 
psychoterapii jest wzmocnienie jego „ja-współzale�nego”, czyli przywrócenie pacjentowi 
zdolno�ci do post�powania zgodnego z wymaganiami społecze�stwa i realizowania okre-
�lonych ról rodzinnych i społecznych. Stosowanie tych reguł b�dzie niew�tpliwie przydat-
ne w pracy terapeutycznej z uchod�cami-muzułmanami. 

                                                 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Al-Abdul-Jabbar, Al-Issa, Psychotherapy in Islamic Society..., s. 277-293. 
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6. ZAKO�CZENIE 
Podej�cia terapeutyczne do pacjentów pochodz�cych z ró�nych grup kulturowych s� opi-
sywane mi�dzy innymi w takich czasopismach, jak: Hispanic Journal of Behavioral Scien-

ce, Journal of Black Psychology, Journal of Multicultural Counseling and Development. 
Równie� wi�kszo�� ksi��ek na temat poradnictwa wielokulturowego ma osobne rozdziały, 
które po�wi�cone s� problemom prze�ywanym przez poszczególne grupy etniczne i suge-
stiom, jak nale�y sobie z nimi radzi�47. 
 Strategie budowania efektywnej relacji terapeutycznej z osobami z kultur nie-
zachodnich mog� te� obejmowa� wykorzystanie elementów ich kultury etnicznej w formie 
muzyki, ta�ca, ba�ni, twórczo�ci plastycznej48. 

Warunkiem efektywnej pracy z osobami z innej kultury jest zbudowanie przez te-
rapeut� samo�wiadomo�ci i zrozumienia swojego zaplecza kulturowego, a tak�e wpływu, 
jakie ma to zaplecze na jego postaw� i zachowanie wobec ludzi z innych kultur i grup spo-
łecznych49. Sposobem na sprostanie temu wymaganiu jest jednak zmiana w sposobie 
kształcenia psychologów, maj�cych prowadzi� działalno�� w zakresie poradnictwa. Wy-
maga to krytycznej oceny etnocentrycznych zachodnio-europejskich i ameryka�skich zało-
�e� dotycz�cych roli psychologa i natury ludzkiej. W kształceniu tym w wi�kszym ni� do 
tej pory stopniu musz� wyst�powa� elementy wiedzy o innych kulturach i globalnych 
zmianach kulturowych, maj�cych miejsce w skali �wiatowej50.  

                                                 
47 P. B. Pedersen, A. Ivey, Culture-Centered Counseling and Interviewing Skills. A Practical Guide, 
Westport-Connecticut-London 1993; Counseling Across Cultures. Thousand Oaks, oprac. P. B. 
Pedersen, J. G. Draguns, W. J. Lonner, J. E. Trimble, London-New Dehli 1996. 
48 Ch. M. Alexander, L. Sussman, Creative Approaches to Multicultural Counseling, w: Handbook 
of Multicultural Assessment. Clinical, Psychological and Educational Applications, oprac. L. A. 
Suzuki, J. G. Ponterotto, P. J. Meller, San Francisco 1995, s. 375-384.  
49 J. S. Mio, L. Barker-Hackett, J. Tumambing, Multicultural Psychology: Understanding Our Di-

verse Communities, Boston-Burr Ridge-Dubuque 2006. 
50 A. J. Marsella, P. Pedersen, Internationalizing the counseling psychology curriculum: toward new 

values, competencies, and directions, „Counselling Psychology Quaterly” 2004, 17, 4, s. 413-423.
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Irmina Kotiuk 

POLSKIE PRZEPISY ANTYDYSKRYMINACYJNE  
W ODNIESIENIU DO ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 

W POLSCE 

1. WST�P
Społecze�stwa multikulturowe nie s� projektem, do którego zmierza zjednoczona Europa –
s� dzi� rzeczywisto�ci� naszego �ycia. Imigranci z Azji, Afryki, Indonezji, Indii stanowi�
znaczny odsetek obywateli zachodniej Europy, a i w Polsce przybywa ludzi z innych kra-
jów i innych kultur. Wprawdzie w Polsce odsetek obcokrajowców i mniejszo�ci narodo-
wych jest wci�� nie porównywalnie mniejszy ni� na przykład we Francji, Wielkiej Bryta-
nii, Niemczech czy Holandii, to jednak wci�� wzrasta liczba tych, którzy tutaj widz� swoj�
przyszło��. Europa Zachodnia prze�yła fal� imigracji po II wojnie �wiatowej, głównie z 
byłych kolonii, ale te� Turcji1. Obecnie Polska prze�ywa intensywny napływ ludno�ci z 
Czeczeni, Inguszeti, Białorusi, Ukrainy oraz Wietnamu i krajów Afryki. Dodatkowo 
otwarcie granic w zwi�zku ze wst�pieniem Polski do Unii Europejskiej powoduje wi�kszy 
przepływ pracowników. W du�ych miastach wyra�nie wida�, �e stajemy si� coraz bardziej 
multikulturowym społecze�stwem. Jednym z aspektów zwi�zanych z napływem obcokra-
jowców do Polski jest ich pozycja na rynku pracy. Z do�wiadcze� Europy Zachodniej 
wiemy, �e imigranci głównie stanowi� tani� sił� robocz� lepiej rozwijaj�cych si� społe-
cze�stw i cz�sto podlegaj� ró�nym wymiarom dyskryminacji, w tym dyskryminacji w 
zatrudnieniu. W Polsce głównie dotyczy� to mo�e imigrantów spoza Unii Europejskiej, 
cho� nie zawsze.  

Unia Europejska odpowiedziała na te problemy, wprowadzaj�c do Traktatu usta-
nawiaj�cego Wspólnot� Europejsk� (TWE) art. 13, który wyra�a zaanga�owanie UE w 

                                                 
1 L. Farkas, Mniejszo�ci narodowe i etniczne po akcesji do UE, w: Dyrektywy Unii Europejskiej 

dotycz�ce r
wnego traktowania bez wzgl�du na ras�, jako instrument zmiany prawa polskiego, 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski 2004, s. 9. 
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zwalczanie dyskryminacji. Artykuł ten stanowił podstaw� do przyj�cia dyrektywy Rady 
Unii Europejskiej 2000/43/WE wprowadzaj�cej zasad� równego traktowania osób bez 
wzgl�du na ras� i pochodzenie etniczne oraz dyrektywy Rady Unii Europejskiej 
2000/78/WE w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnie-
niu i wykonywaniu zawodu. Te akty prawne stanowi� podstaw� dla wielu krajów, szcze-
gólnie nowych krajów członkowskich, do wprowadzania szczególnych przepisów zakazu-
j�cych dyskryminacji z powodu rasy i pochodzenia etnicznego, które swoj� ochron� obej-
muj� nie tylko obywateli danego pa�stwa nale��cych do okre�lonej mniejszo�ci narodowej 
czy etnicznej, ale tak�e cudzoziemców. Warto podkre�li�, �e Polska wła�nie z powodu 
wymogu dostosowania prawa krajowego, fragmentarycznie implementowała powy�sze 
dyrektywy do polskiego porz�dku prawnego, głównie w dziedzinie prawa pracy. Wcze-
�niej obowi�zywała tylko ogólna norma zakazu dyskryminacji i równo�ci wyra�ona w 
Konstytucji.  

2. KTO TO JEST CUDZOZIEMIEC? 
Analizuj�c pozycj� cudzoziemców na polskim rynku pracy, ich uprawnienia i zakaz dys-
kryminacji, nale�y przede wszystkim dokona� rozró�nienia na obywateli krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej i obywateli krajów trzecich2. Obywatele Unii Europejskiej 
korzystaj� z przywileju swobodnego przepływu osób i pracowników w Unii i stosuje si�
wobec nich zasad� zakazu dyskryminacji ze wzgl�du na obywatelstwo (art. 12 TWE) obok 
zakazu dyskryminacji ze wzgl�du na ras� i pochodzenie etniczne (art. 13 TWE). Obywate-
le krajów trzecich wje�d�aj�cy do Polski musz� spełni� wszelkie wymagane prawem wa-
runki, niejednokrotnie posiada� wiz�, aby móc legalnie wjecha� na terytorium Polski. W 
razie ch�ci pozostania na dłu�ej, maj� obowi�zek posiada� zezwolenie na zamieszkanie na 
czas okre�lony lub na pobyt stały. Osoby uprawnione do otrzymania statusu uchod�cy 
powinny zło�y� wniosek o przyznanie takiego statusu b�d� stara� si� o pobyt tolerowany.  

Co do zasady, cudzoziemcy chc�cy pracowa� w Polsce, mog� wykonywa� prac�, 
je�li posiadaj� zezwolenie na prac� wydane przez wojewod� wła�ciwego ze wzgl�du na 
siedzib� pracodawcy. Zezwolenia nie musz� posiada� obywatele Unii Europejskiej oraz 
osoby posiadaj�ce status uchod�cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgod� na po-
byt tolerowany i członkowie rodzin tych osób.  

Jednak uzyskanie zezwolenia na prac� czy te� mo�liwo�� wykonywania legalnej 
pracy na innej podstawie, to dopiero pierwszy krok, jaki cudzoziemiec musi wykona�, by 
podj�� prac�. Po uzyskaniu wszelkich niezb�dnych dokumentów, kolejnym krokiem jest 

                                                 
2 Nienale��cych do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. 
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poszukiwanie pracy. Wej�cie na rynek pracy wi��e si� dla cudzoziemca cz�sto ze stresem, 
ale równie� z barierami trudnymi do pokonania. Barierami zbudowanymi ze stereotypów i 
uprzedze� dotycz�cych religii cudzoziemca, jego odmiennego wygl�du, innego akcentu 
czy te� słabej znajomo�ci j�zyka polskiego. Stereotypy i inno�� obcokrajowca cz�sto po-
woduj� takie zachowania pracodawców czy ich pracowników, które spełniaj� znamiona 
dyskryminacji. W Polsce dyskryminacja z jakiejkolwiek przyczyny jest zakazana na pod-
stawie Konstytucji, jednak niezwykle istotne jest istnienie aktów prawnych ni�szego rz�du, 
na przykład ustaw, aby zasada ta była realizowana skutecznie w praktyce.  

W tym miejscu warto wspomnie�, �e polskie przepisy stworzone na podstawie dy-
rektyw Unii Europejskiej dotycz� wszystkich osób przebywaj�cych na terytorium Polski, 
które mo�na odró�ni� z uwagi na ich inne pochodzenie rasowe lub etniczne. Nie ma zna-
czenia czy dana osoba ma obywatelstwo Polskie czy nie. W zakresie cudzoziemców, jak 
wspomniano wy�ej, znaczenie ma, czy dana osoba jest obywatelem Unii Europejskiej czy 
te� nie. Obywatele Unii Europejskiej dodatkowo s� chronieni przez zakaz dyskryminacji 
ze wzgl�du na obywatelstwo. 

Jak to zostało ju� powiedziane w odniesieniu do zakazu dyskryminacji na rynku 
pracy ze wzgl�du na pochodzenie rasowe czy etniczne, mamy do czynienia z dyrektyw�
2000/43/WE i dyrektyw� 2000/78/WE. Warto podkre�li�, �e w dyrektywie 2000/43/WE w 
preambule mo�na przeczyta�, �e Unia Europejska odrzuca teorie, które próbuj� dowie��

istnienia odr�bnych ras ludzkich. U�ycie terminu „pochodzenie rasowe” w niniejszej dy-

rektywie nie oznacza przyj�cia takich teorii. Odzwierciedla to brak porozumienia mi�dzy 
krajami członkowskimi w zakresie u�ycia j�zyka w odniesieniu do dyskryminacji rasowej i 
teorii rasy. Z tego wzgl�du warto pami�ta�, �e dyrektywy maj� zastosowanie do sytuacji, 
gdy kto� sam si� identyfikuje z inn� kultur� i w ten sposób si� odró�nia lub je�eli jest iden-
tyfikowany przez kogo�. Nie jest potrzebne dowodzenie, czy dana osoba doznaj�ca dys-
kryminacji z uwagi na pochodzenie etniczne lub rasowe nale�y do okre�lonej rasy lub gru-
py. Nie wydaje si� to ani wła�ciwe, ani słuszne, aby na podstawie wygl�du człowieka 
okre�la� jego przynale�no��. Budzi to wiele negatywnych skojarze� i dlatego nie taki jest 
cel tych uregulowa�.  

3. ZAKAZ DYSKRYMINACJI W PRAWIE PRACY 
Implementacja przepisów dotycz�cych zakazu dyskryminacji z powodu rasy i pochodzenia 
etnicznego została najpełniej dokonana na gruncie prawa pracy w rozdziale IIa kodeksu 
pracy pt. Równe traktowanie w zatrudnieniu. W tym miejscu bli�ej przyjrzymy si� tym 
regulacjom, które na gruncie polskim stanowi� podstaw� ochrony cudzoziemców w zakre-
sie zatrudnienia.  
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Jedn� z podstawowych zasad prawa pracy jest zakaz dyskryminacji z jakiejkol-

wiek przyczyny. Dyskryminacja jest zabroniona w art. 11
3

kodeksu pracy, w szczególno�ci 
ze wzgl�du na płe�, wiek, niepełnosprawno��, ras�, religi�, narodowo��, przekonania poli-

tyczne, przynale�no�� zwi�zkow�, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj� seksualn�. 
Uszczegółowienie tej zasady nast�puje w rozdziale IIa, gdzie ustawodawca, przenosz�c 
uregulowania kilku dyrektyw, okre�lił szczegółowo ramy prawne zakazu dyskryminacji w 
stosunkach pracy. Wyra�nie dyskryminacja ze wzgl�du na ras� i pochodzenie etniczne jest 
równie� zakazana. Nie ma znaczenia, czy dotyczy ona obywateli polskich o innym pocho-
dzeniu etnicznym czy te� cudzoziemców, podejmuj�cych legalnie prac� w Polsce na pod-
stawie stosunku pracy.  

Zakaz dyskryminacji dotyczy wszystkich sfer zwi�zanych ze stosunkiem pracy: 
zarówno nawi�zania stosunku pracy, wykonywania pracy i warunków pracy, jak i rozwi�-
zania stosunku pracy. Oznacza to, �e nie wolno nie zatrudni� osoby z powody jej pocho-
dzenia etnicznego, koloru skóry czy te� bycia cudzoziemcem. Podobnie wynagrodzenie, 
dost�p do szkole�, rozkład obowi�zków zawodowych musi by� ukształtowany przez pra-
codawc� wedle kryteriów niedyskryminuj�cych. 

4. DEFINICJA DYSKRYMINACJI 
Kodeks pracy zawiera definicj� dyskryminacji bezpo�redniej i po�redniej. Dyskryminacja 
bezpo�rednia to sytuacja, w której pracownik z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego 
był, jest lub mógłby by� traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie ni� inni 

pracownicy3. Oznacza to, �e mamy do czynienia z sytuacj�, gdy z powodu czyjego� po-
chodzenia etnicznego lub rasowego dana osoba nie jest awansowana, na przykład z powo-
du przekonania pracodawcy, i� nie warto w ni� inwestowa�. Je�li w pracy pracuje kilka 
osób o innym pochodzeniu i s� one stale pomijane przy awansach, to mamy do czynienia z 
dyskryminacj� bezpo�redni�. Taka sama sytuacja wyst�puje, je�li cudzoziemcy zarabiaj�
mniej ni� inni pracownicy. Najtrudniej jest okre�li�, kiedy mamy do czynienia z dyskry-
minacj� bezpo�redni� na etapie rekrutacji i przyjmowania do pracy, jednak w sytuacji gdy 
kandydat wyró�niaj�cy si� ze wzgl�du na swoje pochodzenie etniczne ma porównywalne, 
a nawet wy�sze kwalifikacje ni� inni kandydaci, mo�na zaryzykowa� tez�, �e mamy do 
czynienia z dyskryminacj�, je�li nie zostanie on przyj�ty do pracy.  

Dyskryminacja po�rednia istnieje, gdy na skutek pozornie neutralnego postano-

wienia, zastosowanego kryterium lub podj�tego działania wyst�puj� dysproporcje w zakre-

sie warunków zatrudnienia na niekorzy�� wszystkich lub znacznej liczby pracowników 

                                                 
3 Art. 183a § 3 kodeksu pracy. 
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[nale��cych do grupy wyró�nionej ze wzgl�du na ras� lub pochodzenie etniczne – dodane 

I.K.], je�eli dysproporcje te nie mog� by� uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. 
Dyskryminacja po�rednia odnosi si� do sytuacji, w których zastosowane kryterium wprost 
nie dotyczy cech pracownika, takich jak jego pochodzenie etniczne, a jednak w wyniku 
tego kryterium osoba taka lub grupa osób jest dyskryminowana. Je�li na przykład kryte-
rium dost�pu do szkole� i podnoszenia kwalifikacji jest znajomo�� j�zyka polskiego na 
poziomie znacznie przekraczaj�cym samo rozumienie i porozumiewanie si�, a nie jest to 
uzasadnione charakterem pracy (np. dotyczy pracowników obsługuj�cych maszyny), za-
stosowanie takiego kryterium powinno by� uznane za dyskryminacj�. Dyskryminacja po-
�rednia jest trudna do wykazania w procesie, jednak wła�ciwe wydaje si� odwoła� w tym 
zakresie do statystyk i bada�. Europejski Trybunał Sprawiedliwo�ci (ETS) nie wykluczył 
oparcia si� na dowodach w postaci statystyk w celu wykazania dyskryminacji po�redniej, a 
przynajmniej jej wysokiego uprawdopodobnienia4. W swoim orzecznictwie ETS nie tylko 
dopu�cił statystki jako instrument, który pozwala ustanowi� dyskryminacj� po�redni� pri-

ma facie, ale te� okre�lił wskazówki dla s�dów krajowych, które dokonuj� oceny dowo-
dów, jakie statystyki s� odpowiednie5. Problemem mo�e by� fakt, �e nie wszystkie kraje 
dopuszczaj� gromadzenie danych w zakresie pochodzenia etnicznego czy rasowego oby-
wateli i innych osób zamieszkuj�cych ich terytorium. Polska ustawa o ochronie danych 
osobowych6 w art. 27 zakazuje przetwarzania danych osobowych ujawniaj�cych pocho-
dzenie rasowe lub etniczne, jednak jest to dopuszczalne, gdy osoba taka wyrazi na to zgo-
d� oraz w innych szeroko zakrojonych wyj�tkach. Zatem wydaje si�, �e na gruncie pol-
skiego prawa nie powinno by� niemo�liwe przeprowadzenie tego rodzaju bada� i dotarcie 
do statystyk. Jednak, jak podaje cz��� autorów, w wykazaniu dyskryminacji po�redniej nie 
zawsze statystyki b�d� konieczne, czasem powinno wystarczy� samo zbadanie zastosowa-
nego kryterium, czy jest obiektywne i prawnie uzasadnione. 

Dyskryminacj� jest równie� zach�canie innej osoby do zachowania dyskrymina-
cyjnego, czyli na przykład instruowanie agencji rekrutacyjnej, �e nie chce si� zatrudnia�
osób o okre�lonym pochodzeniu etnicznym.7 Dyskryminacj� jest tak�e molestowanie, czyli 
takie zachowanie pracodawcy, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godno�ci albo 
poni�enie, lub upokorzenie pracownika. Rozwi�zanie to jest krytykowane przez cz��� dok-

                                                 
4 Farkas, op.cit, s. 15-16. 
5 C-127/92, Enderby [1993] i C-167/97 Seymour-Smith and Perez [1999]. P. Craig, G. de Burca, 
EU Law text, cases and materials, Oxford 2003, s. 860-861. 
6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926). 
7 Wykonanie przepisów Dyrektywy Rasowej WE, w: Dyrektywy Unii Europejskiej…, s. 30.  
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tryny za zbyt szerokie uj�cie definicji molestowania8. Wydaje si�, �e w kontek�cie definicji 
molestowania, naruszenie dóbr osobistych pracownika jest jak najbardziej mo�liwe w ak-
cie dyskryminacji, zatem ci, którzy pracuj� na podstawie umów cywilnoprawnych, mog�
wykorzysta� przepisy o ochronie dóbr osobistych do ochrony przed dyskryminacj�.  

Warto wspomnie�, �e znaczenie ma to, jak osoba jest postrzegana, czyli jak praco-
dawca widzi pracownika w kontek�cie jego pochodzenia rasowego lub etnicznego. Na 
przykład, je�li jaka� osoba jest dyskryminowana z uwagi na jej zwi�zek z osob� o innym 
pochodzeniu etnicznym, gorsze traktowanie takiej osoby nale�y uzna� za zachowanie 
spełniaj�ce przesłanki dyskryminacji ze wzgl�du na ras� lub pochodzenie etniczne.  

5. NIE JEST DYSKRYMINACJ

Nie ka�de zachowanie, które ró�nicuje pozycj� pracownika w stosunku do innych pracow-
ników, jest dyskryminacj�. Nawet, je�li zró�nicowanie sytuacji i pozycji pracowników ma 
zwi�zek z ich pochodzeniem etnicznym, nie jest to zakazana dyskryminacja, je�li jest to 

uzasadnione ze wzgl�du na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawo-

dowe stawiane pracownikom9. W tym miejscu nale�y podkre�li�, �e dyrektywa 
2000/43/WE dodatkowo wprowadza warunek, aby cel był prawnie uzasadniony, a wymóg 
dotycz�cy zawodu proporcjonalny10. Wyj�tki od zasady dyskryminacji powinny by� inter-
pretowane zaw��aj�co, aby nie stanowiły pola do nadu�y�. W preambule do dyrektywy 
wskazano, �e takie okoliczno�ci powinny by� wskazane w informacji przedstawionej Ko-
misji przez pa�stwa członkowskie. Przykładem takiego zawodu, gdzie w okre�lonych sy-
tuacjach kryterium pochodzenia etnicznego mo�e mie� znaczenie i nie b�dzie dyskrymina-
cj�, jest zawód aktora/aktorki. Dla zagrania danej roli mo�e by� wymagany okre�lony wy-
gl�d i w tym celu postawienie warunku okre�lonego pochodzenia etnicznego przy rekruta-
cji jest usprawiedliwione. Nie jest równie� dyskryminacj� ustalanie i ró�nicowanie warun-
ków zatrudnienia, wynagrodzenia i dost�pu do szkole� z uwzgl�dnieniem sta�u pracy.  

Dyskryminacj� nie s� równie� akcje afirmacyjne, tzw. dyskryminacja wyrównaw-
cza czy te� pozytywna. Poniewa� dyskryminacja istnieje i niejednokrotnie mo�emy bez 
specjalnych narz�dzi dostrzec jej objawy, ustawodawca przewidział instrument, którym 
mo�na si� posłu�y�, aby w przy�pieszonym czasie wyrówna� pozycj� grup dyskrymino-
wanych, na przykład poprzez jednorazow� podwy�k� wynagrodze�. W konsekwencji dzia-

                                                 
8 I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowe poj�cia, „Monitor Prawa Pracy” (MPP) 
2004, nr 2 oraz Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowa regulacja prawna, „Praca i Zabezpie-
czenie Społeczne” (PiZS) 2004, nr 2.  
9 Art. 183b § 2 kodeks pracy. 
10 Art. 4 dyrektywy 2000/43/WE. 
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łania podejmowane przez okre�lony czas, zmierzaj�ce do wyrównywania szans wszystkich 

lub znacznej liczby pracowników wyró�nionych [ze wzgl�du na ras� lub pochodzenie et-

niczne – dodane I.K.], przez zmniejszenie na korzy�� takich pracowników faktycznych nie-

równo�ci nie stanowi� naruszenia zasady niedyskryminacji. Podkre�lenia wymaga fakt, �e 
pozytywne �rodki w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ró�nic, mog� by� podejmowa-
ne tylko przez okre�lony czas. Naturalnie działania pozytywne nie s� obowi�zkowe, a je-
dynie fakultatywne.  

6. RÓWNA PŁACA ZA RÓWNA PRAC�
Wa�nym elementem zakazu dyskryminacji jest zasada równej płacy za równ� prac�. Wy-
nagrodzenie jest jednym z podstawowych elementów stosunku pracy, główn� motywacj�, 
dla której ludzie pracuj�. Dodatkowo cz�sto stanowi główne i jedyne �ródło utrzymania. 
Dyskryminacja w zakresie wynagrodzenia ludzi z uwagi na ich ras� lub pochodzenie et-
niczne mo�e w dłu�szym okresie doprowadzi� do ukształtowania cudzoziemców i imi-
grantów jako ubo�szej grupy społecznej, a co za tym idzie pogł�bia� stereotypy. Nale�y 
pami�ta�, �e wynagrodzenie to wszelkie elementy wypłacane lub wydawane pracowniko-
wi za wykonywan� prac�, czyli pieni�dze i deputaty. Jako elementy wynagrodzenia nale�y 
traktowa� premie, samochód lub telefon słu�bowy oraz na przykład laptop. Kluczowym 
elementem jest ustalenie „pracy o jednakowej warto�ci”, za któr� nale�y si� jednakowe 
wynagrodzenie. W tej sytuacji bierze si� pod uwag� kwalifikacje pracownika potwierdzo-
ne dokumentami lub praktyk� zawodow�, porównuje si� poziom odpowiedzialno�ci pra-
cowników i poziom wysiłków wło�ony w wykonywanie pracy. Oznacza to, �e nie trzeba 
wykonywa� dokładnie tej samej pracy, chodzi o to, by praca była podobna i wymagała 
jednakowego wysiłku, zaanga�owania i kwalifikacji zawodowych. 

Oczywi�cie istotne jest w tym zakresie, aby wynagrodzenia pracowników były 
ujawniane, a cz�sto jest to rodzaj tajemnicy przedsi�biorstwa. Ponadto nie mo�na nie do-
cenia� umiej�tno�ci negocjacyjnych pracownika, który wynegocjuje sobie wy�sze wyna-
grodzenia. Wydaje si�, �e w tym zakresie mo�na dopu�ci� pewne rozró�nienie wynagro-
dze�, jednak ró�nice nie powinny by� zbyt drastyczne i przede wszystkim podstaw� ich 
nie mog� by� nigdy takie cechy pracownika, jak rasa czy pochodzenie etniczne. Zatem 
pracodawca ma pewne mo�liwo�ci ró�nicowania wynagrodze� pracowników, chocia�by z 
uwagi na sta� pracy, mo�e przyznawa� pracownikom nagrody jubileuszowe i pewne cz��ci 
wynagrodzenia uzale�nia� od sta�u pracy, jednak powinien przeprowadzi� proces warto-
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�ciowania stanowisk pracy, który stanowiłby podstaw� do wydania taryfikatora11. Zasady 
wynagradzania i tzw. widełki wynagrodze� powinny by� znane pracownikowi przed za-
warciem umowy o prac�, za� transparentno�� systemu wynagradzania stanowi dla praco-
dawcy obron� przed zarzutem dyskryminacji.  

7. CO MO�E ZROBI� OFIARA DYSKRYMINACJI? 
Powy�ej opisane zasady i przepisy obowi�zuj� pracodawc�, za� przestrzeganie zasady 
niedyskryminacji nale�y do jednego z jego głównych obowi�zków. Przepisy te nie miały-
by �adnego wymiaru praktycznego, gdyby pracownik nie posiadał narz�dzi do egzekwo-
wania swoich praw i roszcze�. W przepisach prawa pracy przewidziano zatem konkretne 
rozwi�zania, jakie mo�e podj�� pracownik, który jest ofiar� dyskryminacji.  

Przede wszystkim pracownikowi przysługuje odszkodowanie za dyskryminacj�. 
Pracownik, który jest poszkodowany w wyniku dyskryminacji, mo�e zło�y� pozew o od-
szkodowanie do s�du pracy, wła�ciwego ze wzgl�du na siedzib� pracodawcy. W pozwie 
pracownik powinien zakre�li� ��danie i wykaza� okoliczno�ci, które uprawdopodobniaj�
zachowania lub praktyki dyskryminacyjne pracodawcy. W post�powaniach z zakresu dys-
kryminacji ci��ar dowodu jest przeniesiony na pracodawc�, wi�c to on ma obowi�zek 
udowodni�, �e nie miały miejsca niedozwolone zachowania, a kryteria, którymi si� kiero-
wał, były obiektywne i prawnie dozwolone. Jest to konsekwencja implementacji regulacji 
przewidzianych w dyrektywach Unii Europejskiej. Przeniesienie ci��aru dowodu ze strony 
powodowej na pozwanego jest wynikiem u�wiadomienia sobie, �e pracownik, jako słabsza 
strona stosunku pracy, nie odpowiada za warunki pracy i �e to pracodawca ma obowi�zek 
doło�y� wszelkich stara�, aby zapewni� realizacj� zakazu dyskryminacji. Staje si� to istot-
ne z punkty widzenia pracownika, który dochodzi roszcze� z zakresu równego traktowania 
pracowników w zatrudnieniu, poniewa� wszelkie nieprawidłowo�ci panuj�ce w zakładach 
pracy obci��aj� pracodawc�.  

Pracodawca, aby ustrzec si� przez ryzykiem zwi�zanym z zarzutem o dyskrymina-
cyjne traktowania pracowników, powinien stosowa� jasne i czytelne procedury awansu, 
wynagradzania, dost�pu do szkole� i zatrudniania pracowników. Odpowiada on równie�
za atmosfer� pracy. Oznacza to, �e je�li na przykład zachowa� dyskryminacyjnych jak 
molestowanie dopuszczaj� si� inni pracownicy, a pracodawca nic nie robi, by temu zapo-
biec, ponosi za to odpowiedzialno�� na podstawie art. 94 kodeksu pracy. Jednym z pod-
stawowych obowi�zków pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu 

                                                 
11 K. Walczak, Zakaz dyskryminacji w wynagrodzeniu w �wietle przepisów prawa i praktyka jego 

wdra�ania, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2005/1/73, nr publikacji LEX 51289. 
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oraz wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współ�ycia społecznego. Zatem 
to pracodawca odpowiada za stosunki panuj�ce w zakładzie pracy. Je�li w zakładzie pracy 
jeden pracownik jest molestowany z powodu swojego pochodzenia etnicznego przez in-
nych pracowników, powinny by� mu znane procedury post�powania, aby mógł ochroni�
si� przed tak� sytuacj�, za� winni ponie�li konsekwencje. Zadanie pracodawcy jest zorga-
nizowanie takich procedur i atmosfery, w której ewentualna ofiara nie boi si� szuka� po-
mocy i wie, jak j� znale��. Pracodawca nie mo�e ponosi� odpowiedzialno�ci za działania 
swoich pracowników, ale odpowiada za zaniechanie w zakresie stworzenia odpowiedniego 
�rodowiska pracy.  

Górna granica odszkodowania przysługuj�cego za dyskryminacj� nie jest ograni-
czona, zatem pracownik sam okre�la wysoko�� roszczenia, jakiego si� domaga. Wydaje si�
wła�ciwe posiłkowanie si� orzecznictwem i praktyk� zwi�zan� z orzekaniem o wysoko�ci 
szkody na podstawie kodeksu cywilnego. W zakresie szkody nale�y zastosowa� art. 361 
kodeksu cywilnego w zwi�zku z art. 300 kodeksu pracy12. Pracownik, okre�laj�c wysoko��
roszczenia, powinien wzi�� pod uwag�, czy w wyniku dyskryminacji stracił prac� i w 
zwi�zku z tym wynagrodzenie, czy nie miał dost�pu do szkole�, a co za tym idzie nie 
podwy�szał swoich kompetencji i nie otrzymywał podwy�ek, czy był pomijany przy pre-
miowaniu i podwy�kach w zakładzie pracy. Dodatkowo, je�li w wyniku praktyk dyskry-
minacyjnych pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu i podj�ł leczenie, powinien 
uwzgl�dni� koszty z tym zwi�zane przy okre�laniu wysoko�ci odszkodowania. Nie jest w 
tym zakresie istotne, czy dolegliwo�ci były natury fizycznej czy psychicznej, wa�ne by 
wykaza� koszty zwi�zane z leczeniem lub terapi�, a tak�e udokumentowa� obni�enie lub 
utrat� wynagrodzenia z tego tytułu.  

Odszkodowanie nie jest jedynym roszczeniem przysługuj�cym pracownikowi – 
poszkodowanemu w wyniku dyskryminacji. Mo�e on przede wszystkim rozwi�za� umow�
o prac� bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 kodeksu pracy. Je�li pracodawca dopu�cił 
si� naruszenia podstawowych obowi�zków wobec pracownika, ten mo�e rozwi�za� umo-
w� bez wypowiedzenia i przysługuje mu odszkodowanie w wysoko�ci wynagrodzenia za 
okres wypowiedzenia. O�wiadczenie takie pracownik powinien zło�y� pracodawcy na 
pi�mie z podaniem przyczyny.  

W sytuacji, gdy pracownik został zwolniony w skutek dyskryminacji, przysługuj�
mu roszczenia zwi�zane z niezgodnym z prawem rozwi�zaniem umowy o prac� na pod-
stawie art. 45 i 56 kodeksu pracy. Roszczenia te, to pozew o uznanie wypowiedzenia za 

                                                 
12 Komentarz do art. 183a kodeksu pracy w: K. Ja�kowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. 

Ustawy towarzysz�ce z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, t. I, Zakamycze 
2006. 
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bezskuteczne, a je�li umowa uległa ju� rozwi�zaniu – pozew o przywrócenie do pracy lub 
odszkodowanie. Odszkodowanie w tej sytuacji jest ograniczone górn� granic� okre�lon� w 

art. 47
1
 kodeksu pracy. Jego wysoko�� zale�y od rodzaju zawartej umowy o prac� i przy-

sługuje w wysoko�ci wynagrodzenia danego pracownika za okres od 2 tygodni do 3 mie-
si�cy, nie wy�szej jednak ni� wysoko�� wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Rosz-
czenia powy�sze podlegaj� pewnym modyfikacjom w zale�no�ci od rodzaju umowy, na 
jak� był zatrudniony pracownik: umowa na czas nieokre�lony, okre�lony czy te� umowa 
na okres próbny. Jednak co do zasady, roszczenia te maj� chroni� pracownika przed nieu-
zasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem mu pracy przez pracodawc� i 
je�li nie jest mo�liwe przywrócenie do pracy takiego pracownika, to nale�y mu si� pewna 
forma zado��uczynienia w postaci odszkodowania.  

Istotne z punktu widzenia pracownika jest to, �e te ró�ne roszczenia nie wyklucza-
j� si� wzajemnie. Oznacza to, �e na podstawie ogólnych przepisów pracownik ma prawo 
dochodzi� swoich praw dotycz�cych niezgodnego z prawem rozwi�zania z nim umowy za 
wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, je�li za� miało to zwi�zek z jego pochodzeniem 
etnicznym, to dodatkowo przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie za dyskryminacj�

okre�lone w art. 18
3d

 kodeksu pracy.  
Roszczenia ze stosunku pracy przedawniaj� si� w ci�gu 3 lat od czasu, kiedy stan�

si� wymagalne. Oznacza to, �e nie warto zwleka� zbyt długo ze zło�eniem pozwu do s�du 
pracy. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku pozwu o odszkodowanie za dyskrymina-
cj�. Mo�na wci�� pracowa� u pracodawcy, a bieg przedawnienia ju� biegnie, je�eli działa-
nie dyskryminacyjne miało miejsce wcze�niej ni� 3 lata temu, to teraz ju� nie mo�na do-
chodzi� odszkodowania, chyba �e praktyki dyskryminuj�ce trwaj� do dzi�.  

Wa�nym przepisem chroni�cym pracownika jest art. 183e kodeksu pracy, który 
stanowi, �e nie mo�na zwolni� pracownika z pracy, je�li skorzystał z uprawnie� zwi�za-
nych z naruszeniem zasady równego traktowania pracy. Jest to tak zwana ochrona przed 
represjami. Jednak w my�l dyrektywy 2000/43/WE represje to jakiekolwiek wrogie trakto-

wanie lub krzywdz�ce konsekwencje b�d�ce reakcj� na skarg� lub post�powanie maj�ce 

na celu egzekwowanie przestrzegania zasady równego traktowania. Zatem nie dotyczy 
tylko ochrony przed zwolnieniem z pracy, ale te� na przykład wystawieniem złej opinii. 
Ponadto ochrona powinna obejmowa� pracownika oraz osoby, które udzielaj� mu pomocy 
w dochodzeniu swoich roszcze� i s� �wiadkami w s�dzie. W tym zakresie polskie regula-
cje nie s� w pełni zgodne z zapisami dyrektywy.  

S�dem wła�ciwym do rozpatrywania roszcze� ze stosunku pracy s� s�dy pracy. 
Pracownik jest zwolniony z opłat za zło�enie pozwu do s�du pracy. Warto podkre�li�, �e 
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nie zawsze droga s�dowa b�dzie najlepszym rozwi�zaniem problemu dyskryminacji w 
pracy. W zale�no�ci od sytuacji i samopoczucia pracownika-ofiary mo�e on na przykład 
zaproponowa� swojemu pracodawcy mediacj� w celu wyeliminowania zachowa� dyskry-
minacyjnych. Mo�liwe jest tak�e rozwi�zanie umowy za porozumieniem stron i ustalenie 
wysoko�ci odszkodowania w takiej umowie. Cz�sto pracodawcy zale�y na polubownym 
załatwieniu sprawy z uwagi na wizerunek i presti� firmy. Pracodawca powinien te� pami�-
ta�, �e je�li ma problemy w swoim zakładzie pracy z zachowaniami i praktykami dyskry-
minuj�cymi, powinien poło�y� nacisk na uwra�liwienie pracowników na problem równego 
traktowania, na przykład przez szkolenia.  

8. ZAKRES IMPLEMENTACJI DYREKTYW 
W odniesieniu do zakazu dyskryminacji ze wzgl�du na ras� i pochodzenie etniczne mamy 
do czynienia z niepełn� realizacj� dyrektyw 2000/78/WE i 2000/43/WE, a co za tym idzie 
pewne obszary zwi�zane z zatrudnieniem pozostaj� poza ochron� przed dyskryminacj�. W 
szczególno�ci brak jest jednej horyzontalnej ustawy zakazuj�cej dyskryminacji ze wzgl�du 
na ras� i pochodzenie etniczne we wszystkich sferach �ycia. W konsekwencji w zakresie 
wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło i umowa 
zlecenia) nie obowi�zuj� szczególne przepisy zwi�zane z zakazem dyskryminacji. Osoby 
wykonuj�ce prac� na podstawie umów cywilnoprawnych maj� do dyspozycji tylko ogólne 
przepisy prawa cywilnego.  

Na podstawie kodeksu cywilnego mo�liwe jest roszczenie o naruszenie dobra oso-
bistego, za� s�d mo�e przyzna� osobie poszkodowanej zado��uczynienie z tego tytułu. 
Dobrem osobistym jest nazwisko, dobre imi�, wizerunek osoby. Je�li w wyniku dyskrymi-
nuj�cego zachowania, pracodawca naruszy dobro osobiste osoby wykonuj�cej dla niego 
prac� na podstawie umów cywilnoprawnych, osoba taka mo�e zło�y� pozew o zado��u-
czynienie. W praktyce jednak b�dzie to bardzo trudne. Przepisy te nie zostały pomy�lane 
jako instrumenty w walce z dyskryminacj�. Przede wszystkim trudno jednoznacznie 
stwierdzi�, czy dopuszczenie si� dyskryminacji b�dzie samo w sobie naruszeniem dobra 
osobistego pracownika, czy te� musi nast�pi� inny skutek działania dyskryminuj�cego, aby 
doszło do naruszenia dobra osobistego. Dodatkowo w zakresie post�powania obowi�zuj�
zasady wła�ciwe dla post�powania cywilnego, przede wszystkim ci��ar dowodu w tym 
wypadku spoczywałby na osobie poszkodowanej domagaj�cej si� zado��uczynienia. Te 
same bariery dotycz� osób wykonuj�cych prac� na podstawie samozatrudnienia. Nie ma 
regulacji prawnych zapewniaj�cych tym osobom ochron� przed dyskryminacj�, na przy-
kład w zakresie własnych samorz�dów zawodowych.  
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Jednak w tym miejscu podkre�lenia wymaga fakt, �e termin wdro�enia wy�ej wy-
mienionych dyrektyw w stosunku do Polski ju� upłyn�ł, a co za tym idzie obywatele mog�
powoływa� si� bezpo�rednio na przepisy dyrektywy w celu dochodzenia swoich praw13. 
Dodatkowo mo�na dochodzi� odszkodowania od pa�stwa, je�li w wyniku nieimplemento-
wania dyrektywy podmiot poniósł znacz�c� szkod�14. W tym zakresie podmioty dyskry-
minowane w stosunkach cywilnoprawnych maj� pewne pole manewru w dochodzeniu 
swoich praw, jednak bardzo ograniczone i w praktyce bardzo trudne.  

9. ROLA ORGANIZACJI POZARZ
DOWYCH 
Analizuj�c przepisy dotycz�ce zakazu dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, nie sposób 
pomin�� tematu organizacji pozarz�dowych zaanga�owanych w prac� na rzecz równo�ci 
niezale�nie od pochodzenia etnicznego i rasy. Szereg tych podmiotów podejmuje działania 
na rzecz uchod�ców i innych cudzoziemców. Okre�laj�c zakres swoich zada�, nie powinni 
oni zapomina� o roli u�wiadamiania cudzoziemców o przysługuj�cych im prawach i o 
potrzebie edukowania ich o mo�liwo�ciach zatrudnienia w Polsce i prawie reguluj�cym te 
kwestie. Tylko pracownik, który zna swoje prawa, mo�e skutecznie broni� si� przed dys-
kryminacj� i ich dochodzi� przed wła�ciwymi organami pa�stwa. Dodatkowo warto zwró-
ci� uwag� na art. 12 dyrektywy 2000/43/WE, który stanowi, �e pa�stwa członkowskie 
powinny zach�ca� do dialogu z organizacjami pozarz�dowymi w celu zwalczania dyskry-
minacji na tle rasowym i etnicznym.  

Bardzo istotnym uprawnieniem organizacji pozarz�dowych jest to, �e mog� po-
wodowa� wszcz�cie post�powania na rzecz pracowników-ofiar dyskryminacji. Art. 462 
kodeksu pracy uprawnia organizacje społeczne, do których zada� statutowych nale�y 

ochrona równo�ci oraz niedyskryminacji do wszczynania post�powa� i przyst�powania do 
nich po stronie powoda. Jest to wa�ne i znacz�ce uprawienie, poniewa� cz�sto pracowni-
cy-cudzoziemcy nie znaj� dobrze polskiego prawa, a nawet czasem j�zyka polskiego, i 
pomoc odpowiedniej organizacji dysponuj�cej prawnikami mo�e pomóc im w dochodze-
niu swoich praw. Cudzoziemiec na polskim rynku pracy jest w szczególnej pozycji w sto-
sunku do pracodawcy, dlatego wsparcie i pomoc organizacji jest nieoceniona. Ma to zwi�-
zek równie� z kosztami pomocy prawnej, na któr� cz�sto nie sta� cudzoziemców.  

                                                 
13 Przepisy dyrektyw maj� skutek bezpo�redni, je�li s� wystarczaj�co precyzyjne i bezwarunkowe. 
Skutek bezpo�redni dotyczy tylko sytuacji wertykalnych, czyli mi�dzy jednostk� a pa�stwem. W 
relacjach mi�dzy podmiotami prywatnymi dyrektywy mog� mie� jedynie skutek po�redni, co ozna-
cza, �e s�dy, orzekaj�c, musz� bra� pod uwag� tre�� dyrektyw i tak stosowa� przepisy, aby osi�gn��
skutek wyra�ony w dyrektywie.  
14 C-6/90 i C-9/90, Francovich i Bonifraci przeciwko Włochom; C-224/01 Köbler przeciwko Au-
strii. 



I. Kotiuk, Polskie przepisy antydyskryminacyjne w odniesieniu do zatrudnienia cudzoziemców w Polsce 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 161

10. KORZY�CI PŁYN
CE ZE STOSOWANIA ZASADY NIEDYSKRYMINACJI 
Realizacja zasady niedyskryminacji cudzoziemców nie jest jedynie humanitarnym postula-
tem zwi�zanym z przestrzeganiem praw człowieka. Niew�tpliwie zakaz dyskryminacji jest 
warto�ci� wypływaj�c� z poszanowania godno�ci człowieka niezale�nie od jego pocho-
dzenia, jednak równe traktowanie pracowników bez wzgl�du na ich pochodzenie etniczne 
czy rasowe ma wymierne skutki ekonomiczne. Multikulturowo�� powoduje, �e zespoły 
pracowników s� bardziej kreatywne i dynamiczne. Przekłada si� to na korzy�ci pracodaw-
cy zwi�zane z zyskami i wydajno�ci� pracowników. Ponadto pracownik wolny od nega-
tywnych zachowa� skupia si� przede wszystkim na pracy i dobrym jej wykonaniu, co po-
woduje, �e jest z jednej strony lojalny wobec pracodawcy, z drugiej – lepiej pracuje.  

Warto pami�ta�, �e tolerancja daje mo�liwo�� obywatelom Rzeczypospolitej �ycia 
w społecze�stwie, gdzie ró�norodno�� jest warto�ci� pozytywn�, i poznania innych kultur.  

BIBLIOGRAFIA 
Boruta I., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowe poj�cia, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 2. 
Craig P., Burca G. de, EU Law text, cases and materials, Oxford 2003. 
Farkas L., Mniejszo�ci narodowe i etniczne po akcesji do UE, w: Dyrektywy Unii Europejskiej doty-

cz�ce r
wnego traktowania bez wzgl�du na ras�, jako instrument zmiany prawa polskiego, Wydział 
Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski 2004.  
Ja�kowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzysz�ce z orzecznictwem. 

Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, t. I, Zakamycze 2006. 
Walczak K., Zakaz dyskryminacji w wynagrodzeniu w �wietle przepisów prawa i praktyka jego 

wdra�ania, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2005/1/73, nr publikacji LEX 51289. 
Wykonanie przepisów Dyrektywy Rasowej WE, w: Dyrektywy Unii Europejskiej dotycz�ce równego 

traktowania bez wzgl�du na ras�, jako instrument zmiany prawa polskiego, Wydział Prawa i Admi-
nistracji, Uniwersytet Warszawski 2004.  
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowa regulacja prawna, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 
2004, nr 2.  



Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 162



M. Wi�niewski, Polityka pa�stwa wobec cudzoziemców – ofiar handlu lud�mi

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 163

Marcin Wi�niewski 

POLITYKA PA�STWA WOBEC CUDZOZIEMCÓW  
– OFIAR HANDLU LUDMI 

1. WPROWADZENIE 
W latach 90. minionego stulecia rozpocz�ł si� proces podejmowania licznych działa� ukie-
runkowanych na zwalczanie i zapobieganie handlowi lud�mi. Wydaje si�, �e szkole�, 
warsztatów i konferencji z roku na rok jest co raz wi�cej. Pojawiaj� si� liczne publikacje 
naukowe, notatki prasowe i informacje w programach telewizyjnych. W konsekwencji 
opinia publiczna, jak wskazuj� wyniki bada� społecznych1, ma �wiadomo�� problemu, 
jakim jest handel lud�mi, a tak�e zwi�zanych z nim zagro�e�. Najmniej widoczne zmiany 
pojawiły si� jednak w obszarze, w którym s� najbardziej po��dane, czyli w systemie 
ochrony i wsparcia ofiar handlu lud�mi. Trudno mówi� o funkcjonowaniu systemu, gdy 
pa�stwo uzale�nia jego funkcjonowanie od organizacji pozarz�dowych2, a swoj� działal-
no�� ogranicza jedynie do stanowienia prawa, które ci�gle wymaga uzupełnienia. 

Przechodz�c do problemu polityki pa�stwa wobec ofiar handlu lud�mi pozwoliłem 
sobie na kompleksow� analiz� zagadnienia, przez krótkie omówienie uprawnie� przysłu-
guj�cych ofiarom handlu lud�mi w post�powaniu karnym, legalizacji ich pobytu w Polsce 
oraz pomocy oferowanej ofiarom handlu lud�mi przez administracj� publiczn�. 

2. UPRAWNIENIA PROCESOWE 
2.1. Post�powanie przygotowawcze 
Zagro�enia wynikaj�ce z uczestniczenia ofiary w post�powaniu karnym sprawiły, �e usta-
wodawca wprowadził do systemu prawnego szereg przepisów zmierzaj�cych do zagwaran-

                                                 
1 Zob. np. Komunikat z bada� CBOS nr 3258 (BS/8/2005), Polacy o zjawisku handlu kobietami, 
Warszawa, stycze� 2005. 
2 Fundacja Przeciwko Handlowi Lud�mi i Niewolnictwu „La Strada”, Fundacja „Dzieci Niczyje”, 
Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Fundacja „ITAKA” – Centrum Poszukiwa� Ludzi Zaginionych. 
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towania jej poczucia bezpiecze�stwa i swobody wypowiedzi. Nale�� do nich przede 
wszystkim przepisy reguluj�ce przebieg rozprawy w zakresie przesłuchania �wiadków. Nie 
ulega bowiem �adnym w�tpliwo�ciom, �e �ledztwo i proces najcz��ciej dotykaj� bardzo 

intymnej sfery ofiary [handlu lud�mi – przyp. M.W.], nara�aj� j� na ponowne cierpienia, 

naruszaj� jej dobre imi� i prawo do prywatno�ci, nierzadko nara�aj� na fizyczne niebez-

piecze�stwo3. 
W przypadku ofiar handlu mo�e dochodzi� do tzw. wtórnej wiktymizacji, czy-

li powtórnego stania si� ofiar� przest�pstwa. To zjawisko ma jednak szerszy zakres i 
obejmuje wszelkie przykro�ci moralne i psychiczne, a tak�e negatywne skutki w �yciu 
rodzinnym i zawodowym4. Konieczno�� (niekiedy wielokrotnego5) uczestniczenia w 
czynno�ciach procesowych sprawia, �e ofierze towarzyszy ci�gły stres, który mo�e skut-
kowa� składaniem niepełnych, niedokładnych czy nawet sprzecznych zezna�. Z tego wła-
�nie powodu nale�y zmniejszy� liczb� przesłucha�, a jednocze�nie zapewni� odpowiednie 
warunki przesłuchania. Poza tym w miar� mo�liwo�ci nale�y ograniczy� cz�ste zmiany 
osoby przesłuchuj�cej. W tym kontek�cie zasadnym jest korzystanie z tre�ci art. 316 § 3 
kodeksu post�powania karnego6 (k.p.k.), a nawet wprowadzenie ustawowego zobowi�za-
nia do przeprowadzenia przesłuchania na etapie post�powania przygotowawczego przez 
s�dziego, który pó�niej b�dzie prowadził post�powanie przed s�dem. Taka gwarancja mo-
�e zasadniczo wpływa� na poczucie bezpiecze�stwa ofiary handlu lud�mi.  

Jako�� zezna� składanych przez ofiar� w du�ej mierze zale�y od predyspozycji 
pierwszego przesłuchuj�cego, dlatego w interesie wymiaru sprawiedliwo�ci le�y, aby prze-
słuchuj�cy zapewnił ofierze wsparcie emocjonalne i poczucie bezpiecze�stwa. W mojej 
ocenie najwa�niejszym dla wła�ciwych relacji mi�dzy przesłuchuj�cym a ofiar� jest zaufa-
nie, jakim ofiara obdarza przesłuchuj�cego. Dodatkowo, w przypadku odbierania zezna�

                                                 
3 I. Dawid-Olczyk, Wsparcie dla ofiar handlu lud�mi w praktyce Fundacji „La Strada”, w: Handel 

lud�mi – zapobieganie i �ciganie, red. Z. Lasocik, Warszawa 2006, s. 361. 
4 B. Gronowska, Ochrona uprawnie� pokrzywdzonego w post�powaniu przygotowawczym, Toru�
1989, s. 39; cyt. za: E. Koli�ska, Przesłuchiwanie zgwałconej kobiety – wtórna wiktymizacja �rodo-

wiskowa, w post�powaniu organów �cigania i wymiaru sprawiedliwo�ci, „Jurysta” 2003, nr 9-10, s. 22. 
5 W sprawie zgwałcenia zbiorowego krakowscy prokuratorzy 25 razy wzywali pokrzywdzon� do 
udziału w czynno�ciach procesowych, w tym 14 razy ��dano od niej zezna� dotycz�cych przebiegu 
zdarzenia przed innymi osobami, tak�e w konfrontacji z ka�dym sprawc� (J. Gurgul, Glosa do wy-
roku S�du Apelacyjnego w Krakowie, z dnia 15.02.1996 r., sygn. akt II Aka 2/97, „Prokuratura i 
Prawo” 1997, nr 2, s. 115-122). 
6 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks post�powania karnego (Dz. U. Nr 89 z 1997 r., poz. 555, 
z pó�n. zm.). 
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od ofiar przest�pstw o charakterze seksualnym7, przesłuchuj�cy bierze na siebie du�� od-
powiedzialno��, poniewa� przesłuchanie i sposób zadawania pyta� mo�e pogorszy� stan 
ofiary i spowodowa� u niej na przykład poczucie poni�enia. Z tych wła�nie powodów oso-
by przesłuchuj�ce musz� by� odpowiednio przeszkolone. 

Zaufanie ofiary jest trudno uzyska�, poniewa� ofiarami bardzo cz�sto s� osoby, 
które znalazły si� w sytuacji zagro�enia na skutek zaufania innej osobie. Zdarza si� te�, �e 
ofiary handlu lud�mi s� równie� sprawcami innych przest�pstw i boj�c si� odpowiedzial-
no�ci karnej z tego tytułu, obawiaj� si� funkcjonariuszy organów �cigania, a w tym osób 
przesłuchuj�cych. Poza tym w�ród ofiar handlu lud�mi i wymuszonej prostytucji niekiedy 
pojawia si� przekonanie, �e funkcjonariusze policji współpracuj� ze str�czycielami i han-
dlarzami i dlatego nie mo�na im zaufa�8. Dodatkowo niektóre ofiary odstrasza 
od składania zezna� fakt, �e policjanci s� klientami ofiar albo utrzymuj� kontakty ze 
sprawcami9.  

Szczególne znaczenie w zakresie zapewnienia ofierze bezpiecznych warunków 
składania zezna� maj� art. 177 § 1a, art. 177 § 2 i art. 316 § 3 k.p.k., które umo�liwiaj�
odpowiednio: przesłuchanie �wiadka przy u�yciu urz�dze� technicznych, przesłuchanie w 
miejscu pobytu i przesłuchanie przez s�d na etapie post�powania przygotowawczego. Z 
uwagi na fakt, �e wymienione przepisy dotycz� przede wszystkim tych ofiar handlu lud�-
mi, które wyjechały do kraju zamieszkania, nie b�d� szerzej omawiane. W tym kontek�cie 
nale�y jednak wspomnie�, �e prokuratorzy korzystaj� z art. 333 § 2 k.p.k., wnosz�c o za-
niechanie wzywania i odczytanie na rozprawie zezna� �wiadków przebywaj�cych za gra-
nic�. 

2.2. Współpraca z organizacjami pozarz�dowymi 
Ofiary handlu lud�mi z reguły nie wykazuj� zaufania do organów �cigania i wymiaru 
sprawiedliwo�ci, dlatego do�� cz�sto fakt wiktymizacji zgłaszaj� w pierwszej kolejno�ci 
przedstawicielom organizacji pozarz�dowej. W Polsce t� organizacj� jest przede wszyst-
kim Fundacja Przeciwko Handlowi Lud�mi i Niewolnictwu „La Strada” (Fundacja „La 

                                                 
7 Przest�pstwa wymienione w rozdziale XXV kodeksu karnego (przest�pstwa przeciwko wolno�ci 
seksualnej i obyczajno�ci), a tak�e inne przest�pstwa zwi�zane z wykorzystaniem seksualnym, jak 
np. handel lud�mi. 
8 W Kosowie pojawiły si� podejrzenia, �e funkcjonariusze UNMIK (United Nations Mission in 
Kosovo) byli zamieszani w handel lud�mi. M. Hajdinjak, Smuggling in Southeast Europe. The Yu-
goslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Sofia 2002, s. 56; 
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN016836.pdf>. 
9 European Parliament, Directorate-General for Research, Trafficking in Women, Civil Liberties 
Series LIBE 109 EN, Brussels March 2000, s. 12; <http://www.europarl.eu.int/workingpapers/libe/pdf/109_en.pdf>. 
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Strada”). Do�wiadczenia jej oraz organizacji pozarz�dowych działaj�cych w innych pa�-
stwach wyra�nie wskazuj�, �e ofiary szukaj� wsparcia, pomocy i bezpiecze�stwa wła�nie 
w takich instytucjach, a nie w organach pa�stwa. Z tego te� powodu korzystnym dla ofiary 
jest mo�liwo�� zgłoszenia udziału przedstawiciela organizacji społecznej w post�powaniu 
s�dowym. W charakterze przedstawiciela społecznego ofiar handlu lud�mi wyst�puj� oso-
by reprezentuj�ce Fundacj� „La Strada”10.  

S�d dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do udziału w post�powaniu, 
je�eli spełnione zostan� przesłanki okre�lone w art. 90 § 1 k.p.k. w postaci: zło�enia wnio-
sku do czasu rozpocz�cia przewodu s�dowego, potrzeby ochrony interesu społecznego lub 
wa�nego interesu indywidualnego, obj�cia interesu społecznego lub indywidualnego zada-
niami statutowymi organizacji społecznej. Szczególn� przesłank� jest interes wymiaru 
sprawiedliwo�ci (90 § 3 k.p.k.), który z uwagi na brak stosownych kryteriów pozostawiony 
jest ocenie s�du. Podobnie zreszt� jak wa�ny interes indywidualny11. Na postanowienie 
s�du w przedmiocie dopuszczenia do udziału organizacji społecznej nie przysługuje za�a-
lenie, co w zwi�zku z trudno�ci� w okre�leniu interesu wymiaru sprawiedliwo�ci, ograni-
cza uprawnienie przysługuj�ce ofierze handlu lud�mi. 

Przedstawiciel organizacji społecznej uzyskuje trzy zasadnicze uprawnienia – 
uczestniczenia w rozprawie, wypowiadania si� i składania o�wiadcze� na pi�mie (art. 91 
k.p.k.). Korzystaj�c z tych uprawnie�, w znacz�cy sposób wspiera on procesow� pozycj�
ofiary. Dodatkowo przedstawiciel społeczny mo�e składa� wnioski dowodowe w trybie art. 

9 § 2 w zw. z art. 167 k.p.k., a s�d ewentualnie w ramach własnej inicjatywy dowodowej 

mo�e przeprowadzi� dowody proponowane przez przedstawiciela12. 
Ofiara handlu lud�mi mo�e skorzysta� z pomocy organizacji pozarz�dowej, wska-

zuj�c jej adres jako adres do korespondencji. Zgodnie bowiem z tre�ci� art. 191 § 3 k.p.k. 
w przypadku uzasadnionej obawy u�ycia przemocy lub gro�by bezprawnej wobec ofiary 
handlu lud�mi, mo�e ona zastrzec dane dotycz�ce miejsca zamieszkania do wył�cznej 
wiadomo�ci prokuratora lub s�du. Wtedy pisma procesowe dor�czane s� na adres wskaza-

                                                 
10 F. Jasi�ski, K. Karsznicki, Walka z handlem lud�mi z perspektywy Unii Europejskiej, „Pa�stwo i 
Prawo” 2003, nr 8, s. 95. 
11 P. Hadrych, Warunki dopuszczenia przedstawiciela społecznego do udziału w post�powaniu s�-
dowym, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 2, s. 53. Na podstawie: System Informacji Prawnej Lex 
(Lex Omega) 17/2007, nr publikacji: 32905. 
12 K. Papke-Olszauskas, K. Wo�niewski, Przedstawiciel społeczny w polskim procesie karnym – 

wybrane zagadnienia, „Gda�skie Studia Prawnicze” 2003, nr 11, s. 147. Na podstawie: System 
Informacji Prawnej Lex (Lex Omega) 17/2007, nr publikacji: 388787. 
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ny przez ofiar� handlu. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, niektóre z klientek13 „La 
Strady” u�ywaj� do korespondencji adresu tej fundacji14. 

2.3. Odszkodowanie 
Ofiary handlu lud�mi maj� prawnie zagwarantowan� mo�liwo�� ubiegania si� o odszko-
dowanie od sprawców przest�pstwa. Wprawdzie najbardziej wła�ciwym sposobem starania 
si� o odszkodowanie jest wytoczenie powództwa cywilnego w post�powaniu cywilnym, to 
jednak proces karny tak�e stwarza tak� mo�liwo��. Ofiara handlu lud�mi mo�e zło�y�
powództwo cywilne albo wniosek o naprawienie szkody, przy czym zgodnie z tre�ci� art. 
49a i 65 § 1 pkt 6 k.p.k. mo�liwe jest zło�enie tylko jednego z tych dwóch �rodków. 

Ofiara handlu lud�mi mo�e wytoczy� przeciwko oskar�onemu powództwo cywil-
ne w procesie karnym (tzw. powództwo adhezyjne) w celu dochodzenia roszcze� ma-
j�tkowych wynikaj�cych bezpo�rednio z popełnienia przest�pstwa. Niekorzystnym, z 
punktu widzenia ofiary, jest przepis umo�liwiaj�cy wydanie przez s�d orzeczenia o pozo-
stawieniu powództwa cywilnego bez rozpoznania, je�eli materiał dowodowy ujawniony w 
toku rozprawy nie wystarcza do rozstrzygni�cia powództwa cywilnego, a uzupełnienie 
tego materiału spowodowałoby znaczn� przewlekło�� post�powania (art. 415 § 3 k.p.k.).  

W praktyce, jak wynika z informacji uzyskanych od organizacji pozarz�dowych, 
s�dy bardzo cz�sto stosuj� wymieniony przepis. Wydaje si�, �e s�dy karne nie chc�
„wchodzi�” w kompetencje s�dów cywilnych i dlatego unikaj� rozpatrywania powództwa 
cywilnego. Zagro�enie znaczn� przewlekło�ci� post�powania jest przesłank� do pozosta-
wienia powództwa cywilnego bez rozpoznania. Poj�cie „znaczne” jest na tyle nieostre, �e 
pozostawia składowi s�dziowskiemu du�� swobod� w okre�leniu, czy rozpatrzenie po-
wództwa wpłynie na długo�� post�powania. W tym kontek�cie warto zada� pytanie, czy 
s�dy nie nadu�ywaj� korzystania z tej przesłanki celem unikni�cia rozpoznawania po-
wództwa cywilnego. 

Zasadnym wydaje si� pogl�d, �e rozpatrzenie powództwa cywilnego w procesie 
karnym mimo wszystko korzystnie wpływa na ekonomik� post�powania, cho� oczywi�cie 
mo�e narusza� zasad� szybko�ci post�powania. Uwa�am, �e s�d powinien w trakcie jed-
nego post�powania zaj�� si� rozpoznaniem zarówno aktu oskar�enia, jak i powództwa 
cywilnego, poniewa� dysponuje wtedy całym albo prawie całym materiałem dowodowym, 
przesłuchuje �wiadków, osob� pokrzywdzon� i oskar�onych. Odr�bne rozpatrywanie obu 
pism w dwóch post�powaniach zwi�ksza koszty i jednocze�nie znacznie zmniejsza mo�li-

                                                 
13 Terminem „klientki” okre�lane s� przez pracowników „La Strady” kobiety korzystaj�ce z pomocy 
Fundacji. 
14 Dawid-Olczyk, op.cit., s. 361. 
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wo�� uzyskania przez ofiar� odszkodowania. Nale�y zmieni� wymieniony przepis w taki 
sposób, aby doprowadzi� do zwi�kszenia liczby powództw cywilnych rozpoznawanych 
przez s�dy w post�powaniu karnym. 

Wydaje si�, �e korekty wymaga równie� tre�� art. 64 k.p.k., zgodnie z którym pro-
kurator wytacza powództwo cywilne na rzecz pokrzywdzonego lub osoby najbli�szej, albo 
popiera wytoczone przez pokrzywdzonego lub t� osob� powództwo, je�eli wymaga tego 

interes społeczny. Z jednej strony, okre�lenie, kiedy interes społeczny b�dzie wymagał 
wytoczenia powództwa, jest dosy� trudne, poniewa� poj�cie „interesu społecznego” jest 
nieprecyzyjne. W konsekwencji przepis w takim brzmieniu pozostawia prokuratorowi 
du�� swobod� w podejmowaniu decyzji. Z drugiej strony, z punktu widzenia ofiary ko-
rzystne byłoby obligatoryjne wytaczanie powództwa cywilnego przez prokuratorów. Trze-
ba mie� na wzgl�dzie fakt, �e ofiarami handlu lud�mi w Polsce s� tak�e cudzoziemcy15, 
dla których prawa i obowi�zki w toku post�powania karnego s� albo nieznane, albo nie-
zrozumiałe. Wprawdzie do przesłuchania �wiadka (ofiary handlu), który nie włada j�zy-
kiem polskim, wzywany jest tłumacz (art. 204 § 1 pkt 2 k.p.k.), to nie jest to równoznaczne 
z poinformowaniem takiej osoby o przysługuj�cych jej uprawnieniach, czy dokładniej o 
roszczeniach maj�tkowych wynikaj�cych bezpo�rednio z popełnienia przest�pstwa. W tym 
kontek�cie wa�na jest na przykład wiedza o mo�liwo�ci zło�enia wniosku o zabezpiecze-
nie roszczenia, w przedmiocie którego orzeka prokurator (art. 69 § 2 k.p.k.). 

Kolejn� mo�liwo�ci� dochodzenia finansowej rekompensaty przez ofiar� handlu 
lud�mi jest zło�enie wniosku o naprawienie wyrz�dzonej szkody w cało�ci albo w cz�-
�ci (art. 46 § 1 kodeksu karnego16 – k.k.), ale dotyczy to wył�cznie wybranych prze-
st�pstw, takich jak na przykład spowodowanie ci��kiego uszczerbku na zdrowiu, narusze-
nie czynno�ci narz�du ciała lub rozstroju zdrowia. S�d mo�e orzec zamiast obowi�zku 
naprawienia szkody – nawi�zk� w celu zado��uczynienia za ci��ki uszczerbek na zdro-
wiu, naruszenie czynno�ci narz�du ciała, rozstrój zdrowia, a tak�e za doznan� krzywd�
(art. 46 § 2 k.k.). 

Niezale�nie od zło�enia �rodka, w którym ofiara przedstawia swoje roszczenie, s�d 
mo�e tak�e z urz�du zas�dzi� odszkodowanie, chyba �e zachodz� okoliczno�ci wyklucza-
j�ce (415 § 4 k.p.k.), jak na przykład brak bezpo�redniego zwi�zku powództwa z zarzutem 
oskar�enia. S�d mo�e te� orzec nawi�zk� na rzecz pokrzywdzonego, obowi�zek naprawie-
nia szkody lub zado��uczynienia za doznan� krzywd�, ale pod warunkiem, �e roszczenie 

                                                 
15 Z danych Prokuratury Krajowej wynika, �e w post�powaniach przygotowawczych prowadzonych 
w latach 1995-2005 w sprawach o handel lud�mi stwierdzono 1708 pokrzywdzonych, w�ród któ-
rych 461, czyli ponad ¼ stanowili cudzoziemcy. <http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/391/2001/>. 
16 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 z 1997 r., poz. 553, z pó�n. zm.). 
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wynikaj�ce z popełnienia przest�pstwa nie jest przedmiotem innego post�powania albo o 
roszczeniu tym prawomocnie nie orzeczono (art. 415 § 5 k.p.k.). Kolejny przepis k.p.k. 
stwarza mo�liwo�� dodatkowego dochodzenia roszcze� w post�powaniu cywilnym, gdy w 
ocenie ofiary zas�dzona przez s�d karny kwota nie pokrywa całej szkody lub nie stanowi 
pełnego zado��uczynienia za doznan� krzywd�. Najkorzystniejszym rozwi�zaniem dla 
ofiary jest rozstrzygni�cie wszystkich spraw zwi�zanych z osob� sprawcy przest�pstwa w 
jednym post�powaniu. Dla ka�dej ofiary przest�pstwa jest to korzystne rozwi�zanie, a ju�
tym bardziej dla ofiary handlu lud�mi, której krzywda wydaje si� wyj�tkowa17.  

Przepisy wymienione w tej cz��ci opracowania nie odnosz� si� expressis verbis do 
ofiar handlu lud�mi. Dotycz� �wiadka albo pokrzywdzonego, dlatego mo�na uzna�, �e 
znajduj� zastosowanie tak�e do ofiar handlu lud�mi. 

2.4. Okoliczno�ci wył�czaj�ce karalno�� ofiary handlu lud	mi 
W zwi�zku z tym, �e ofiarami handlu lud�mi w Polsce s� równie� cudzoziemcy, pojawia 
si� problem legalizacji ich pobytu. Ofiary cz�sto przebywaj� na terytorium Polski nie-
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami lub bez wa�nego dokumentu uprawniaj�cego do 
przekroczenia granicy. W konsekwencji obawiaj� si� odpowiedzialno�ci karnej z powodu 
popełnienia wymienionych przest�pstw, dlatego staraj� si� unika� kontaktu z organami 
�cigania – nie zawiadamiaj� o popełnieniu przest�pstwa i nie składaj� zezna�. K. Karsz-
nicki wskazuje, �e wcze�niej czynno�ci prowadzone z udziałem ofiar handlu lud�mi kon-
centrowały si� na zgromadzeniu materiału dowodowego potwierdzaj�cego popełnienie 
przez nie przest�pstwa, a zupełnie pomijały wykorzystanie ofiar. Wychodz�c z zało�enia, 
�e ofiara handlu lud�mi jest przede wszystkim ofiar�, uznał, �e w ka�dym przypadku doko-

nywania oceny zachowa� ofiary nale�y dokładnie zbada�, czy nie zachodzi jedna z prze-

słanek, wymienionych w art. 17 § 1 k.p.k., umo�liwiaj�cych wydanie postanowienia o od-

mowie wszcz�cia post�powania karnego ewentualnie wydania postanowienia o umorzeniu 

post�powania18.  

                                                 
17 Zamierzeniem autora nie jest okre�lanie poziomu krzywdy dla ofiar poszczególnych przest�pstw. 
„Wyj�tkowo��” krzywdy doznanej przez ofiar� handlu lud�mi polega, w opinii autora, na nieod-
wracalnych skutkach psychicznych, a niekiedy tak�e fizycznych, spowodowanych wykorzystywa-
niem seksualnym i przedmiotowym traktowaniem ofiary. 
18 K. Karsznicki, Nadzór prokuratora nad post�powaniem karnym w sprawach dotycz�cych handlu 

lud�mi, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 3, s. 43. 
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2.5. Algorytm post�powania z ofiar� handlu lud	mi 
K. Karsznicki uwa�a, �e podstawow� przeszkod� w skutecznym �ciganiu grup przest�p-
czych w Polsce jest brak programu ochrony pokrzywdzonego lub �wiadka19. Podobny po-
gl�d wyra�a S. Buchowska20. 

Jedn� z form zapewnienia ofiarom handlu lud�mi wła�ciwego traktowania w po-
st�powaniu karnym było przygotowanie przez MSWiA – Algorytmu post�powania funk-

cjonariuszy organów �cigania w przypadku ujawnienia przest�pstwa handlu lud�mi21. Ju�
w pkt 3 stanowi on, i� po stwierdzeniu ustalonych okoliczno�ci, �e sprawa dotyczy handlu 

lud�mi, niezwłocznie nale�y powiadomi� funkcjonariusza odpowiedzialnego za przeprowa-

dzenie dalszych czynno�ci, w miar� mo�liwo�ci przeszkolonego w zakresie post�powania z 

ofiarami handlu lud�mi (wskazanym byłoby, aby była to osoba tej samej płci co ofiara). 
Niezale�nie jednak od takiego zapisu, algorytm zawiera zasady post�powania z ofiar�, 
która wyraziła ch�� współpracy z organami �cigania, jak równie� z ofiar�, która jedno-
znacznie nie wyraziła ch�ci współpracy.  

W�ród szczególnie wa�nych zasad wymienionych w algorytmie nale�y wymieni�
trzy, które w sposób istotny kształtuj� sytuacj� prawn� i psychiczn� ofiary handlu lud�mi: 
- pouczenie ofiary o przysługuj�cych jej prawach i obowi�zkach, w tym przekazanie jej 
pisemnego pouczenia w j�zyku dla niej zrozumiałym, 
- d��enie do wyeliminowania konieczno�ci powtarzania tych samych czynno�ci, 
- mo�liwo�� obecno�ci przy przesłuchaniu przedstawiciela Fundacji „La Strada” udzielaj�-
cego pomocy ofierze (w przypadku zło�enia przez ofiar� wniosku o taki udział). 

Pierwsza zasada jest ukierunkowana na zapewnienie ofierze pełnej wiedzy co do 
jej sytuacji prawnej. Druga zasada zmierza do minimalizacji negatywnych dozna� ofiary 
(np. poprzez wielokrotne składanie zezna�) i jest silnie powi�zana z trzeci� zasad�, której 
realizacja ma zapewni� ofierze poczucie bezpiecze�stwa.  

                                                 
19 Karsznicki, Handel lud�mi…, s. 268. 
20 S. Buchowska, Czynniki sprzyjaj�ce handlowi lud�mi, w: Handel lud�mi – zapobieganie i �ciga-
nie, red. Z. Lasocik, Warszawa 2006, s. 335. 
21 Projekt algorytmu został opracowany w Zarz�dzie Operacyjno-	ledczym Komendy Głównej 
Stra�y Granicznej na podstawie dokumentu Model wsparcia/ochrony ofiary/�wiadka handlu lud�mi. 
W lutym 2006 r. algorytm został skierowany do stosowania w Policji, a w marcu 2006 r. do wszyst-
kich jednostek organizacyjnych Stra�y Granicznej. Koordynatorem działa� było w tym zakresie 
MSWiA. Na podstawie: Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud�mi, Sprawoz-

danie z wykonania Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud�mi na lata 

2005-2006, Warszawa, stycze� 2007, s. 19. Sprawozdanie dost�pne na stronie internetowej 
MSWiA. 
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Przygotowanie i stosowanie algorytmu nale�y traktowa� jako działanie zmierzaj�-
ce, �eby przygotowa� funkcjonariuszy organów �cigania do wła�ciwego post�powania z 
ofiar� handlu lud�mi, aczkolwiek algorytm nale�y traktowa� jedynie jako wspomagaj�ce 
działanie resortu spraw wewn�trznych. Dokument ten nie mo�e by� traktowany jako na-
rz�dzie zast�puj�ce szkolenia i odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do post�po-
wania z ofiar� handlu lud�mi. W Polsce zasadniczy nacisk został poło�ony na gwarancje 
bezpiecznego udziału ofiary handlu lud�mi w post�powaniu karnym. Wymieniane wcze-
�niej uprawnienia ofiary, jak równie� uprawnienia s�du maj� zapewni� ofierze minimali-
zacj� negatywnych konsekwencji wiktymizacji. 

3. LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW – OFIAR HANDLU LUDMI 
W kwietniu 2005 r.22 znowelizowana została ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach23. Celem nowelizacji było wdro�enie rozwi�za� prawnych Dyrektywy Rady UE 
2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego 
obywatelom pa�stw trzecich, którzy s� ofiarami handlu lud�mi lub podlegali działaniom 
ułatwiaj�cym nielegaln� imigracj�, a którzy współpracuj� z wła�ciwymi władzami24. Do 
czasu wej�cia w �ycie przepisów dotycz�cych cudzoziemców – ofiar handlu lud�mi, czyli 
do 1 pa�dziernika 2005 r., je�li nielegalnie przebywali oni na terytorium RP, byli deporto-
wani. Ujawnienie przest�pstwa popełnionego przez ofiar� handlu lud�mi, prowadzenie 
przeciwko niej post�powania i deportacja, uniemo�liwiały prowadzenie skutecznego po-
st�powania przeciwko sprawcom. Zmiana przepisów ustawy z uwagi na wymagania Dy-
rektywy 2004/81/WE umo�liwia ofiarom handlu lud�mi pozostanie w Polsce przez ozna-
czony czas. Dzi�ki temu post�powania prowadzone przeciwko sprawcom handlu lud�mi 
mog� sko�czy� si� wyrokami skazuj�cymi. Praktyka wskazuje jednak, �e nowelizacja jest 
działaniem prowizorycznym, które zmierza we wła�ciwym kierunku, ale nie rozwi�zuje 
wszystkich problemów ofiary i jej pobytu na terenie Polski. 

Nale�y przypomnie�, �e legalizacja pobytu ofiary-cudzoziemca w Polsce w celu 
zło�enia zezna� była mo�liwa ju� wcze�niej na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 
1997 r. o cudzoziemcach25, który pozwalał w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wyda� wiz� pobytow� na oznaczony czas pobytu – cudzoziemcowi przebywaj�cemu w 

                                                 
22 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cu-
dzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 94 z 2005 r., poz. 788). 
23 Tekst jedn. Dz. U. Nr 234 z 2006 r., poz. 1694. Przedstawione zmiany były wprowadzane do 
ustawy o cudzoziemcach w brzmieniu okre�lonym w Dz. U. Nr 128 z 2003 r., poz. 1175, z pó�n. zm. 
24 Dz. U. UE L 261 z 6 VIII 2004 r., s. 19. 
25 Tekst jedn. Dz. U. Nr 127 z 2001 r., poz. 1400, z pó�n. zm. 
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Polsce w innym celu ni� deklarowany, gdy jego pobyt był po��dany ze wzgl�du na ko-
nieczno�� ochrony porz�dku publicznego. Przepis nie był jednak stosowany, poniewa� nie 
zostały prawnie uregulowane kwestie zwi�zane z finansow� stron� pobytu takiego cudzo-
ziemca w Polsce26.  
W obowi�zuj�cym stanie prawnym, zgodnie z tre�ci� art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy, je�li za-
chodzi uzasadnione przypuszczenie, �e cudzoziemiec jest ofiar� handlu lud�mi w rozu-
mieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu lud�-
mi27, to mo�na wyda� mu wiz� pobytow�, mimo �e zachodz� okoliczno�ci, na podstawie 
których nale�ałoby odmówi� wydania wizy. Jeszcze przed wej�ciem w �ycie przepisów 
nowelizuj�cych, Wojewódzki S�d Administracyjny w Warszawie wskazał, �e mo�liwo��

zastosowania szczególnego trybu z art. 33 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach warunkowana 

jest uprzednim wskazaniem, �e wobec danego cudzoziemca zachodzi która� z okoliczno�ci 

wymienionych w art. 4228, czyli okoliczno�� skutkuj�ca odmow� wydania wizy. Istota tej 
szczególnej wizy pobytowej została okre�lona przez WSA w Warszawie w nast�puj�cy 
sposób: Celem rozwi�zania przyj�tego w art. 33 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach jest legali-

zowanie wył�cznie krótkoterminowych pobytów cudzoziemców, którzy znale�li si� w wyj�t-

kowych sytuacjach, a ich pobyt w Polsce jest uzasadniony wzgl�dami humanitarnymi lub 

losowymi29. Nale�y szczególnie pami�ta� o tym, �e wspomniana wiza jest wydawana oso-
bom, które w ocenie organu prowadz�cego post�powanie, wydaj� si� by� ofiarami handlu 
lud�mi i zachodz� okoliczno�ci skutkuj�ce odmow� wydania wizy. 

Wiza, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5, wydawana jest przez wojewod� lub 
konsula (art. 46 ust. 3) na okres pobytu niezb�dny do podj�cia przez cudzoziemca decyzji 
o współpracy z organem wła�ciwym do prowadzenia post�powania w sprawie zwalczania 
handlu lud�mi, ale nie dłu�szy ni� 2 miesi�ce (art. 33 ust. 3). Do czasu upływu tego okresu 
ofiara decyduje, czy podj�� współprac�. Okres ten nazywany jest w literaturze tzw. okre-
sem do namysłu (reflection period) b�d� rzadziej – zwłok� celem zastanowienia30. Po 
upływie tego terminu ofiara handlu lud�mi mo�e otrzyma� zezwolenie na zamieszkanie na 
czas oznaczony, je�li spełnia trzy warunki wymienione w art. 53 ust. 1 pkt 15 ustawy: 
a) przebywa na terytorium Polski, 

                                                 
26 K. Karsznicki, Handel kobietami w �wietle spraw karnych, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 12, s. 76. 
27 Dz. U. WE L 203 z dnia 1 VIII 2002 r., s. 1. 
28 Wyrok Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 VIII 2005 r., sygn. V 
SA/Wa 3538/04. LEX nr 190790. 
29 Wyrok Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 XII 2005 r., sygn. V 
SA/Wa 2348/05. LEX nr 190875. 
30 Termin „zwłoka celem zastanowienia” pojawił si� w: E. Pearson, Handel lud�mi a prawa czło-

wieka. Nowe rozumienie ochrony ofiary, Anti-Slavery International 2002. 



M. Wi�niewski, Polityka pa�stwa wobec cudzoziemców – ofiar handlu lud�mi

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 173

b) podj�ła współprac� z organem wła�ciwym do prowadzenia post�powania w sprawie 
zwalczania handlu lud�mi, 
c) zerwała kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie czynów zabronionych zwi�za-
nych z handlem lud�mi, 
a okoliczno�� stanowi�ca podstaw� ubiegania si� o zezwolenie uzasadnia jego zamieszki-
wanie na terytorium Polski przez czas dłu�szy ni� 3 miesi�ce. Takie zezwolenie wydaje si�
na okres 6 miesi�cy (art. 56 ust. 2 pkt 4 ustawy) i mo�e ono by� przedłu�one, je�li jest to 
uzasadnione dobrem tocz�cego si� post�powania karnego w sprawie dotycz�cej handlu 
lud�mi. Szczególna sytuacja ofiary handlu lud�mi sprawia, �e nie stosuje si� do niej prze-
pisów, które wymagaj� od cudzoziemca ubiegaj�cego si� o zezwolenie na zamieszkanie na 
czas oznaczony stabilnego i regularnego �ródła dochodu oraz ubezpieczenia zdrowotnego 
lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia. 

Przepisy obowi�zuj�cej ustawy nie przewiduj� szczególnego trybu w postaci wy-
dania zezwolenia na osiedlenie si� ofierze handlu lud�mi. Wprawdzie art. 71a ust. 1 usta-
wy stanowi, �e cudzoziemiec mo�e zło�y� wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie 
si�, to jednak ust. 2 stanowi, �e wniosek zło�ony przez cudzoziemca przebywaj�cego na 
terytorium RP na podstawie wizy okre�lonej w art. 33, pozostawia si� bez rozpoznania. 
Ofiara handlu lud�mi otrzymuje od pa�stwa polskiego mo�liwo�� kilku- lub kilkunasto-
miesi�cznego pobytu na terytorium Polski na podstawie art. 33 i 53 ustawy. Nie ma �ad-
nych gwarancji, �e w tym okresie powróci ona do równowagi psychicznej i fizycznej. 
Umo�liwienie jej pobytu w Polsce, co wyra�nie okre�laj� przesłanki okre�lone w art. 53 
ust. 1 pkt 15, ma na celu skuteczne prowadzenie post�powania karnego, a nie popraw�
stanu ofiary i udzielenie wła�ciwej ochrony. Z tego powodu nale�y umo�liwi� wydawanie 
ofiarom handlu lud�mi zezwolenia na osiedlenie si� albo przynajmniej przedłu�enie okresu 
pobytu w Polsce do czasu powrotu ofiary do zdrowia. Za takim rozwi�zaniem przemawiaj�
wył�cznie wzgl�dy humanitarne tym bardziej, �e po powrocie do kraju pochodzenia ofiar�
mog� spotka� liczne zagro�enia i trudno�ci.  

W obecnym stanie prawnym ofiara handlu lud�mi, która po upływie „czasu do 
namysłu” nie zdecydowała si� na zło�enie zezna�, wraca do kraju pochodzenia. Taki sam 
los spotyka po zako�czeniu post�powania karnego ofiar�, która zdecydowała si� na współ-
prac� z organami �cigania i wymiaru sprawiedliwo�ci. Tak� sytuacj� mo�na sprowadzi� do 
stwierdzenia, �e pa�stwo korzysta z ofiary jako z osobowego �ródła dowodowego, a na-
st�pnie przestaje interesowa� si� jej losem. Kilkumiesi�czny pobyt dla potrzeb procesu 
karnego, to zdecydowanie zbyt uboga oferta, któr� pa�stwo polskie mo�e zaproponowa�
ofiarom. Specyfika przest�pstwa handlu lud�mi sprawia, �e ofiary potrzebuj� wyj�tkowego 
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wsparcia i pomocy, które powinny by� długoterminowe. Obecny stan prawny uniemo�li-
wia takie post�powanie, dlatego wymaga zmiany w tym zakresie. 

4. OCHRONA I WSPARCIE OFIAR HANDLU LUDMI 
Ofiary przest�pstwa handlu lud�mi, podobnie jak ofiary innych przest�pstw powinny zo-
sta� obj�te kompleksowym systemem pomocy dla ofiar przest�pstw31. System taki two-
rzy pi�� zasadniczych elementów: centra interwencji kryzysowej, fundusze kompensacyj-
ne, restytucja od sprawców przest�pstw uzyskiwana w procesie karnym i w post�powa-
niach pozakarnych, zapewnienie ofierze mo�liwo�ci aktywnego udziału w post�powaniach 
słu��cych uzyskaniu restytucji, pomoc dla ofiar b�d�cych jednocze�nie �wiadkami w po-
st�powaniach s�dowych32. 

4.1. Zalecenia Unii Europejskiej – współpraca z organizacjami pozarz�dowymi 
Rada UE w Planie UE, dotycz�cym najlepszych praktyk, standardów i procedur zwalcza-
nia handlu lud�mi i zapobiegania mu33, opowiada si� za uznaniem, �e w celu skutecznego 
zwalczania handlu lud�mi konieczne jest podej�cie zintegrowane, które wymaga skoordy-
nowanej polityki. Z tego powodu Plan zawiera osiem grup działa�, w tym mi�dzy innymi 
zapobieganie handlowi lud�mi, ograniczenie zapotrzebowania na tego typu działalno��, 
ochron� i wspieranie ofiar handlu lud�mi, powroty i reintegracj�. Plan UE w zakresie 
ochrony i wspierania ofiar handlu lud�mi koncentruje si� na usprawnieniu wsparcia, które-
go udzielaj� organizacje pozarz�dowe, przez rozwijanie istniej�cych zwi�zków i budow�
trwalszej sieci organizacji pozarz�dowych oraz organizacji mi�dzynarodowych, a tak�e 
opracowanie modelowego protokołu współpracy pa�stw członkowskich z organizacjami 
pozarz�dowymi. Celem tych działa� jest zbudowanie i wzmocnienie rzeczywistych zwi�z-
ków pomi�dzy organizacjami wspieraj�cymi ofiary, słu�bami działaj�cymi na rzecz ich 
reintegracji oraz pa�stwami członkowskimi. 

                                                 
31 Wi�cej nt. programów pomocy ofiarom handlu kobietami: K. Zentner, KOBRA – koordynacyjny i 
doradczy o�rodek w Hannowerze, w Niemczech, pomagaj�cy ofiarom handlu kobietami. J. Le�niak, 
Sytuacja kobiet z Europy 	rodkowo-Wschodniej po upadku muru w 1989 r. w Berlinie. I. Dawid-
Olczyk, Organizacja pomocy dla ofiar handlu kobietami. Wszystkie materiały zawarte na płycie 
CD: Fundacja przeciwko Handlowi Kobietami „La Strada”, Inna strona sło�ca, 2001. Poza tym 
standardy traktowania ofiar handlu kobietami okre�la: Global Alliance Against Traffic in Women, 
Foundation Against Trafficking in Women, International Human Rights Law Group, Human Rights 

Standards For The Treatment Of Trafficked Persons, January 1999. 
32 E. Bie�kowska, Wiktymologia. Zarys wykładu, Warszawa 2000, s. 88. 
33 Dz. U. UE C 311 z 9 XII 2005 r., s. 1. 
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W systemie ochrony i wsparcia ofiar handlu lud�mi instytucje unijne, a tak�e pa�-
stwa członkowskie przyznaj� szczególne znaczenie organizacjom pozarz�dowym. W wielu 
pa�stwach pomoc ofiarom jest udzielana przez organizacje pozarz�dowe, które otrzymuj�
wsparcie finansowe ze strony organów pa�stwa. Podobna sytuacja ma miejsce w Polsce, 
aczkolwiek polski przykład stanowi podstaw� do dyskusji nt. konkurencyjno�ci organizacji 
pozarz�dowych. W Polsce działa głównie jedna, wyspecjalizowana organizacja pozarz�-
dowa wspieraj�ca ofiary handlu lud�mi – Fundacja „La Strada”. Z jej do�wiadcze�, szko-
le� i publikacji korzystaj� funkcjonariusze organów �cigania, a tak�e pa�stwowi urz�dnicy 
zajmuj�cy si� problematyk� zapobiegania i zwalczania handlu lud�mi. W celu unikni�cia 
jakichkolwiek w�tpliwo�ci nale�y szczególnie wyra�nie podkre�li�, �e Fundacja „La Stra-
da” nie otrzymuje dotacji z bud�etu pa�stwa i nie jest finansowo wspierana przez pa�-
stwowe urz�dy.  

W zapewnieniu ochrony i opieki ofiarom handlu lud�mi uczestniczy kilka mini-
sterstw, ale ka�de z nich faktycznie współpracuje albo deklaruje współprac� z Fundacj�
„La Strada”. Pozytywnie nale�y odnie�� si� do takiego stanu, czyli do współpracy admini-
stracji rz�dowej z organizacj�, która w zakresie problematyki ofiar mo�e uchodzi� za swe-
go rodzaju autorytet. Z drugiej jednak strony swoiste uzale�nianie si� pa�stwa od jednej 
organizacji pozarz�dowej jest niebezpieczne. Problemy w działaniu tej organizacji czy 
nawet jej likwidacja b�d� rzutowa� w istotny sposób na współprac� z organami pa�stwa, a 
w konsekwencji na efektywno�� systemu wsparcia ofiar. „La Strada” nie ma w Polsce 
praktycznie �adnej konkurencji, co powoduje, �e jej warto�� na skutek uzyskiwanych do-
�wiadcze� ci�gle wzrasta. Im dłu�ej utrzymuje si� taki stan, zwi�ksza si� prawdopodobie�-
stwo negatywnych konsekwencji, które mog� pojawi� si� wskutek ewentualnych proble-
mów tej organizacji. Wówczas mo�e si� bowiem okaza�, �e nie ma �adnej instytucji przy-
gotowanej do pomocy ofiarom handlu lud�mi. Wprawdzie mo�na rozwa�a�, czy pa�stwo 
nie powinno aktywizowa� działalno�ci innych organizacji pozarz�dowych, to jednak nale-
�y stwierdzi�, �e pa�stwo powinno w pierwszej kolejno�ci rozwin�� zakres usług �wiad-
czonych w ramach pomocy społecznej. 

W projekcie Zalece� Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie zwalczania 
handlu lud�mi – zintegrowane podej�cie i propozycje planu działania (2006/2078(INI)) w 
pkt aq) – wskazano, �e pa�stwa członkowskie powinny zapewni� ofiarom dost�p do krótko- 

i długoterminowej pomocy; wsparcie to powinno obejmowa� mi�dzy innymi specjalistycz-

ne schroniska w fazie pocz�tkowej, z mo�liwo�ci� dost�pu do mieszkania na pó�niejszym 

etapie, usługi medyczne i poradnictwo, pomoc prawn�, informacje o ich prawach i konse-

kwencjach wyst�powania w roli �wiadków, kursy j�zykowe i zawodowe, wprowadzenie w 

zagadnienia kulturowe, pomoc finansow� i pomoc w znalezieniu pracy, a tak�e specjali-
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styczn� pomoc prawn� dla dzieci. W pkt as) Parlament wskazał natomiast, �e pa�stwa 

członkowskie powinny zapewni� ofiarom dost�p do edukacji, programów szkoleniowych i 

rynku pracy, a tak�e ochron� praw podczas post�powania cywilnego, karnego i admini-

stracyjnego oraz dost�p do �rodków prawnych. Poza tym wsparcie dla ofiar powinno by�
dostosowane do ich szczególnych potrzeb, poniewa� nie tworz� one jednolitej grupy. 

4.2. Protokół z Palermo i Konwencja Rady Europy, czyli ogólny zakres pomocy ofia-
rom handlu lud	mi 
W ONZ-owskim systemie zapobiegania i zwalczania handlu lud�mi najwa�niejszym do-
kumentem jest tzw. Protokół z Palermo (zwany dalej Protokołem)34, który jednak bardzo 
enigmatycznie odnosi si� do zagadnie� zwi�zanych z pomoc�, ochron� i wsparciem ofiar 
handlu lud�mi. Wprawdzie w art. 2 w�ród trzech zasadniczych35 celów wymienia ochron� i 
pomoc ofiarom handlu lud�mi, przy pełnym poszanowaniu przysługuj�cych im praw 
człowieka, to jednak nie nakłada na Pa�stwa �adnych wyra�nych zobowi�za�. Protokół 
jest dokumentem szczególnym i wyra�a konsensus wielu pa�stw, dlatego te� ustanowione 
w nim standardy s� na tyle uniwersalne, aby mogły zosta� zrealizowane w wielu pa�-
stwach �wiata36. Protokół posługuje si� poj�ciami do�� „mi�kkimi”, a poszczególne prze-
pisy stanowi�, �e Pa�stwa-Strony rozwa�� podj�cie działa� i podejm� wysiłki w zakresie 
pomocy i ochrony ofiar handlu lud�mi. W ten sposób wła�ciwie ka�de pa�stwo podejmu-
j�ce jedynie prowizoryczne działania mo�e wykazywa�, �e podejmuje starania i inicjaty-
wy, które w konsekwencji niczego nie zmieniaj�, ale co wa�niejsze – pozostaj� w zgodzie 
z postanowieniami Protokołu.  

Bardziej wyra�ne zobowi�zania zostały uj�te w Konwencji Rady Europy w spra-
wie działa� przeciwko handlowi lud�mi (zwana dalej Konwencj�), otwartej do podpisu 
dnia 16 maja 2005 r. w Warszawie. Konwencja jest aktem prawnym, który w systemie 
prawa stanowionego przez Rad� Europy jest odpowiednikiem Protokołu z Palermo w sys-
temie ONZ, ale w przeciwie�stwie do tego�, jeszcze nie weszła w �ycie i nie wiadomo,  

                                                 
34 Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel lud�mi, w szczególno�ci kobietami i 
dzie�mi, uzupełniaj�cy Konwencj� Narodów Zjednoczonych przeciwko mi�dzynarodowej prze-
st�pczo�ci zorganizowanej, przyj�ty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 
XI 2000 r. (Dz. U. Nr 18 z 2005 r., poz. 160). 
35 Pozostałe dwa cele to: (1) zapobieganie i zwalczanie handlu lud�mi, ze szczególnym uwzgl�dnie-
niem handlu kobietami i dzie�mi oraz (2) rozwijanie współpracy pomi�dzy pa�stwami-
sygnatariuszami Protokołu dla osi�gni�cia dwóch pozostałych celów. 
36 Protokół został podpisany przez 117 pa�stw (stan na dzie� 30 VI 2007). Na podstawie: 
<http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_trafficking.html>. 
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czy w ogóle wejdzie, tzn. nie wiadomo, czy zostanie ona ratyfikowana przez wymagan�
liczb� pa�stw37. Z tego powodu do postanowie� Konwencji b�d� odnosił si� tylko w spo-
sób uzupełniaj�cy. 

Protokół stanowi w art. 6 ust. 3, �e Pa�stwa-Strony jedynie rozwa�� podj�cie dzia-
ła� maj�cych na celu odzyskanie przez ofiary handlu lud�mi fizycznej, psychicznej i spo-
łecznej równowagi. Poza tym Pa�stwa mog� współpracowa� z organizacjami pozarz�do-
wymi, ale tylko w stosownych przypadkach. Szczególn� postaci� tych działa� jest zapew-
nienie ofierze: odpowiedniego zakwaterowania, poradnictwa i informacji w j�zyku zrozu-
miałym dla ofiary, pomocy medycznej, psychologicznej i materialnej, mo�liwo�ci zatrud-
nienia, kształcenia i szkolenia. Wspomniana wcze�niej Konwencja Rady Europy do tego 
katalogu dodaje jeszcze: pomoc tłumacza (w stosownych przypadkach) oraz dost�p do 
edukacji dzieci. Trudno uzna�, �e w Polsce zostały zrealizowane albo wprowadzone 
wszystkie wymienione elementy pomocy. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania 
Handlowi Lud�mi w kolejnych trzech edycjach38 stwarza mo�liwo�ci do odpowiedniego 
ukształtowania tych uprawnie�, ale w dalszym ci�gu pozostaj� one w Polsce na etapie 
wst�pnym.

Protokół stanowi te�, �e ka�de pa�stwo „podejmie wysiłki” maj�ce zapewni� ofia-
rom handlu lud�mi fizyczne bezpiecze�stwo podczas ich pobytu na terenie danego pa�-
stwa (art. 6 ust. 5). 	cisłe zobowi�zanie, a nie zobowi�zanie do podj�cia wysiłków, doty-
czy zapewnienia w krajowych porz�dkach prawnych �rodków umo�liwiaj�cych ofiarom 
uzyskanie zado��uczynienia za doznan� krzywd� (art. 6 ust. 6). Polska realizuje formalnie 
oba te wymogi. Konwencja stawia wyra�ne zobowi�zania w tym zakresie, na przykład 
wymagaj�c od poszczególnych pa�stw: zapewnienia ofiarom prawa do uzyskania odszko-
dowania od sprawców, zapewnienia koniecznej pomocy medycznej i innej ofiarom legal-
nie przebywaj�cym na terenie danego pa�stwa, ale pozbawionym odpowiednich �rodków 
(art. 12 ust. 3). Poza tym ka�de pa�stwo ma okre�li� zasady dost�pu przez ofiary do rynku 
pracy, szkolenia zawodowego i edukacji (art. 12 ust. 4), a w tym akurat zakresie nie zosta-
ły podj�te w Polsce �adne działania. Wej�cie w �ycie Konwencji pozwoli na uregulowanie 
tych kwestii.  

Status ofiar handlu lud	mi w pa�stwie ujawnienia ofiary został uregulowany w 
art. 7 Protokołu, ale w sposób zdecydowanie niewystarczaj�cy. Pa�stwa zostały zobowi�-

                                                 
37 Zgodnie z tre�ci� art. 42 ust. 3 Konwencja wejdzie w �ycie po upływie trzech miesi�cy od jej 
ratyfikowania przez dziesi�� pa�stw, a w tym co najmniej osiem pa�stw b�d�cych członkami Rady 
Europy. W dniu 30 VI 2007 r. Konwencja była ratyfikowana przez 7 pa�stw i podpisana przez 29 pa�stw.  
Na podstawie: <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=197&CM=8&DF=6/30/2007&CL=ENG>. 
38 Wszystkie dost�pne na stronie internetowej MSWiA: <http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/390/2174/>. 
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zane tylko do rozwa�ania podj�cia działa� umo�liwiaj�cych ofiarom pozostanie na ich 
terytorium na pobyt czasowy lub stały, stosownie do okoliczno�ci. W ten sposób pa�stwa 
otrzymały swobod� w ustanowieniu przepisów prawnych umo�liwiaj�cych pobyt ofiary. 
Dodatkowo podj�cie decyzji o ustanowieniu takich przepisów wi��e si� ze swobod� w 
okre�leniu charakteru pobytu ofiary. Pa�stwo mo�e zezwoli� ofiarom na pobyt czasowy 
albo stały, nie wspominaj�c ju�, �e mo�e nie zezwoli� na pobyt ofiary. Wobec takiej tre�ci 
art. 7 Protokołu, wydaje si�, �e umo�liwienie pobytu ofiar handlu lud�mi w wi�kszo�ci 
pa�stwach członkowskich UE jest mo�liwe dzi�ki przyj�ciu przez Rad� UE Dyrektywy 
2004/81/WE. 

4.3. OBWE – Krajowy System Post�powania z Ofiarami Handlu Lud	mi 
Organizacja Bezpiecze�stwa i Współpracy w Europie (OBWE) opracowała w 2004 r. 
Krajowy System Post�powania z Ofiarami Handlu Lud	mi (National Refferal Mecha-
nisms –NRM)39, który jest modelowym systemem sprawiaj�cym, �e poszczególne pa�stwa 
mog� realizowa� ci���cy na nich obowi�zek ochrony ofiar handlu lud�mi, a tak�e mog�
dostosowywa� ten system do warunków, w których funkcjonuj�. NRM jest zbiorem zale-
ce� i wskazówek wypracowanych przez ekspertów i organizacje pozarz�dowe przy wspar-
ciu OBWE, dlatego stanowi swoisty podr�cznik dla osób, które zajmuj� si� problematyk�
handlu lud�mi. 

System wsparcia i ochrony ofiar, zaproponowany w NRM, tworz�: pomoc finan-
sowa, schroniska i wyspecjalizowane usługi, czyli opieka zdrowotna, programy doradcze, 
pomoc psychologiczna, pomoc prawna, edukacja, szkolenia zawodowe oraz wsparcie w 
poszukiwaniu zatrudnienia i załatwianiu spraw urz�dowych. Polska formalnie zapewnia 
wi�kszo�� wymienionych elementów, ale ich dost�pno�� i zakres wymagaj� jeszcze uzu-
pełnienia. Jedno z podstawowych zało�e� do tego systemu zakłada umo�liwienie ofiarom 
podejmowania pracy40. W NRM wskazuje si�, �e najbardziej efektywna pomoc ł�czy 
�wiadczenia pieni��ne i niepieni��ne. Dost�p do rynku pracy, a tym samym dost�p do 
�rodków finansowych, pozwala ofierze na psychiczn� stabilizacj� i rehabilitacj�, poniewa�
ofiara odzyskuje kontrol� nad zwykłymi, codziennymi decyzjami, a jednocze�nie uczy si�
gospodarowania dost�pnymi �rodkami41. 	wiadczenia niepieni��ne pozwalaj� na zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb. 

                                                 
39 OSCE/ODIHR, National Referral Mechanisms. Joining to Protect the Rights of Trafficked Per-

sons. A Practical Handbook, Warsaw 2004. 
40 Ibidem, s. 69. 
41 Ibidem, s. 72. 
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Szczególn� uwag� w NRM przywi�zano do legalizacji pobytu ofiary handlu lud�-
mi w kraju przeznaczenia wskazuj�c, �e powrót do kraju pochodzenia powoduje liczne 
problemy i cz�sto prowadzi do wtórnej wiktymizacji. Wła�ciwym sposobem na rozwi�za-
nie tego problemu jest długoterminowe zezwolenie na pobyt w kraju przeznaczenia42. 

 OBWE wskazuje w NRM, �e współpraca mi�dzy sektorem pa�stwowym a poza-
rz�dowym powinna opiera� si� na dwóch zasadniczych filarach – na nakre�leniu odpowie-
dzialno�ci i transparentno�ci43. Organizacje pozarz�dowe �wiadcz�ce pomoc ofiarom han-
dlu lud�mi powinny spełnia� okre�lone standardy w tym zakresie, dlatego te� w Krajowym 
Programie Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud�mi na lata 2005-2006, jak równie� w 
Programie na lata 2007-200844 uj�te zostało takie zadanie (pkt IV.4). W sprawozdaniu z 
realizacji tego pierwszego Programu wskazano, �e obecnie jedyn� organizacj� zdoln� do 

�wiadczenia pomocy ofiarom handlu lud�mi na terenie całego kraju jest Fundacja La 

Strada. Gotowo�� do �wiadczenia takiej pomocy zadeklarowała te� Caritas Archidiecezji 

Warszawskiej45. 

4.4. Non-refoulment dla ofiar handlu lud	mi? 
Podstawow� zasad� dotycz�c� uchod�ców jest zasada non-refoulment. Polega ona na za-
kazie wydalania lub zawracania uchod�cy na terytorium, gdzie jego �ycie lub wolno�� s�
zagro�one ze wzgl�du na jego ras�, religi�, narodowo��, przynale�no�� do okre�lonej gru-
py społecznej lub przekonania polityczne (art. 33 Konwencji dotycz�cej statusu uchod�-
ców sporz�dzonej w Genewie 28 VII 195146, zwanej w skrócie Konwencj� Genewsk�). 
Pa�stwo nie mo�e odmówi� przyj�cia uchod�cy albo wydali� go do pa�stwa, w którym 
b�dzie zagro�ony ze wzgl�du na ras�, płe� czy narodowo��. Przepis ten znajduje zastoso-
wanie tylko do tych ofiar handlu lud�mi, które uzyskały status uchod�cy okre�lony w art. 1 
Konwencji Genewskiej. 

Uwa�am, �e nale�y rozwa�y� rozszerzenie stosowania tej zasady przez rozszerze-
nie jej zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Po pierwsze, zasada non-refoulment

powinna by� rozumiana jako zakaz wydalania ofiary handlu lud�mi do pa�stwa, w którym 
jej bezpiecze�stwo jest zagro�one. Po drugie, nale�y rozszerzy� stosowanie tej zasady na 
sytuacj� zagro�enia powstał� na skutek powrotu ofiary handlu lud�mi do kraju pochodze-

                                                 
42 Ibidem, s. 80, 89. 
43 Ibidem, s. 69. 
44 Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud�mi na lata 2005-2006, s. 19; Krajo-
wy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud�mi na lata 2007-2008, s. 9. 
45 Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud�mi, op.cit., s. 22. 
46 Dz. U. Nr 199 z 1991 r., poz. 515. 
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nia. Z reguły ofiara handlu lud�mi po powrocie do kraju pochodzenia, powraca jednocze-
�nie do niekorzystnych warunków (trudna sytuacja materialna, bezrobocie, gro�by i szan-
ta� ze strony sprawców), które sprawiły, �e stała si� ona ofiar� handlu lud�mi. Powrót do 
tej sytuacji stwarza realne zagro�enie powrotu przez ofiar� do �rodowiska osób zwi�za-
nych z handlem lud�mi, czy te� dokładniej do sytuacji zniewolenia i przymusu. W tym 
miejscu zupełnie pomijamy kwesti�, czy powrót do sytuacji zniewolenia nast�pił �wiado-
mie i był wyrazem woli ofiary. W konsekwencji jednak zdarza si�, �e ofiary handlu lud�mi 
po pewnym czasie powracaj� do pa�stwa, z którego zostały deportowane.  

Za wprowadzeniem zasady non-refoulment wobec ofiar handlu przemawia d��enie 
do zapewnienia ofiarom bezpiecze�stwa, dlatego te� powinna ona by� stosowana tylko do 
tych ofiar, w wypadku których istnieje (na podstawie wiedzy zgromadzonej przez organy 
pa�stwa, w którym ofiara przebywa) zagro�enie ich bezpiecze�stwa w przypadku powrotu 
do kraju pochodzenia. Chodzi o zakaz analogiczny do tego, jaki został wyra�ony w 
orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, które wyra�nie 
zakazuje wydania danej osoby do pa�stwa jej pochodzenia, je�li grozi jej kara �mierci po 
powrocie47. W tym kierunku zmierza mo�liwo�� udzielania zgody na pobyt tolerowany 
cudzoziemcowi na terytorium Polski, je�eli jego wydalenie mogłoby nast�pi� jedynie do 
kraju, w którym byłoby zagro�one jego prawo do �ycia, wolno�ci i bezpiecze�stwa osobi-
stego, w którym mógłby zosta� poddany torturom albo nieludzkiemu lub poni�aj�cemu 
traktowaniu, albo karaniu (art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 VI 2003 o udzielaniu cu-
dzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej48). 

4.5. Sytuacja socjalna ofiar handlu lud	mi w Polsce  
Opisywana nowelizacja ustawy o cudzoziemcach poci�gn�ła za sob� konieczno�� noweli-
zacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej49. Przepisy dotycz�ce wydawa-
nia wizy pobytowej ofiarom handlu lud�mi weszły w �ycie w dniu 1 pa�dziernika 2005 r., 
natomiast przepisy obejmuj�ce pomoc� społeczn� ofiary handlu lud�mi weszły w �ycie 
dopiero w dniu 1 kwietnia 2007 r.50. Umo�liwienie przyznania ofierze handlu lud�mi wizy 
pobytowej celem podj�cia przez ni� decyzji o ewentualnym zło�eniu zezna�, przy jedno-

                                                 
47 Takie post�powanie, tj. wydalenie cudzoziemca, stanowiłoby naruszenie art. 2 Konwencji o 
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno�ci z 1950 r. (Dz. U. Nr 61 z 1993 r., poz. 284, z 
pó�n. zm.), zw. w skrócie Europejsk� Konwencj� Praw Człowieka. 
48 Tekst jedn. Dz. U. Nr 234 z 2006 r., poz. 1695. 
49 Dz. U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593, z pó�n. zm. 
50 Wszystkie zmiany dotycz�ce cudzoziemców – ofiar handlu lud�mi zostały wprowadzone ustaw�
z dnia 16 II 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48 z 2007 r., poz. 320). 
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czesnym braku przepisów gwarantuj�cych ofiarom odpowiednie warunki �ycia, stanowiło 
wyra�n� luk� w prawie. Dodatkowo brak regulacji w ustawie o pomocy społecznej był 
niezgodny z tre�ci� art. 7 ust. 1 w zw. z art. 17 Dyrektywy Rady 2004/81/WE. Pa�stwa 
członkowskie UE zostały bowiem zobowi�zane do zagwarantowania ofiarom handlu 
lud�mi, które nie maj� dostatecznych �rodków finansowych, standardu �ycia mog�cego 
zapewni� im utrzymanie i dost�p do leczenia w nagłych wypadkach (art. 7 ust. 1 Dyrekty-
wy). Wej�cie w �ycie odpowiednich przepisów niezb�dnych do wykonania dyrektywy 
powinno nast�pi� najpó�niej do 6 sierpnia 2006 r. (art. 17). Przekroczenie terminu przez 
Polsk� zapewne zostanie wspomniane w sprawozdaniu Komisji Europejskiej z wykonania 
niniejszej dyrektywy w pa�stwach członkowskich UE51. 

Brak wła�ciwych przepisów, a po ich ustanowieniu i wej�ciu w �ycie brak przygo-
towania zarówno kadr, jak i samej zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej sprawił, �e 
udzielanie wsparcia i pomocy ofiarom handlu lud�mi w 2006 i 2007 r. zostało przekazane 
Fundacji „La Strada”.  

Dwie roczne umowy zawarte mi�dzy Ministrem Spraw Wewn�trznych i Admini-
stracji a Fundacj� „La Strada” przekazały Fundacji realizacj� zadania publicznego Pro-

gram wsparcia i ochrony ofiar handlu lud�mi. W zakres zadania wchodzi: interwencja 
kryzysowa, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami �cigania i wymiaru sprawie-
dliwo�ci, organizacja legalizacji pobytu, organizacja bezpiecznego powrotu do kraju po-
chodzenia ofiary (w miar� mo�liwo�ci zapewnienie ci�gło�ci wsparcia – umo�liwienie 
kontaktu za zgod� ofiary z odpowiedni� organizacj� w kraju pochodzenia)52. 

Z tre�ci Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud�mi na la-
ta 2007-200853 nie wynika, �e w 2008 r. zostanie zawarta kolejna umowa z „La Strad�”. 
Wynika natomiast, �e pomoc ofiarom handlu lud�mi, przynajmniej w zało�eniu, b�dzie 
�wiadczona przez instytucje pomocy społecznej, dlatego jednym z zada� okre�lonych w 
Krajowym Programie jest przeszkolenie pracowników pomocy społecznej w zakresie iden-
tyfikacji ofiar handlu lud�mi, interwencji kryzysowej oraz zasad współdziałania z innymi 
instytucjami.  

Ofiary handlu lud�mi mog� korzysta� z pomocy społecznej w zakresie okre�lonym 
w art. 5a ustawy. Przepis ten zawiera dwa zasadnicze ograniczenia. Pierwsze ograniczenie 
ma charakter podmiotowy, poniewa� wymieniony przepis ogranicza �wiadczeniobiorców 
pomocy tylko do cudzoziemców, którzy s� ofiarami handlu lud�mi w rozumieniu decyzji 

                                                 
51 W terminie do 6 VIII 2008 r. Komisja Europejska zło�y Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
UE sprawozdanie na podstawie art. 16 dyrektywy. 
52 <http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/387/2000/>. 
53 <http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/390/2174/>. 
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ramowej z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu lud�mi, o których mowa w 
art. 33 ust. 1 pkt 5 i art. 53 ust. 1 pkt 15 ustawy o cudzoziemcach. Drugie ograniczenie 
dotyczy przedmiotu pomocy. Ofiary handlu lud�mi maj� prawo do �wiadcze� w formie: 
interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezb�dnego ubrania i zasiłku celowego. 

Pomoc w zakresie interwencji kryzysowej jest udzielana przez powiat (art. 20 ust. 
1 pkt 4), natomiast gmina przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, udziela schronienia, posiłku 
oraz niezb�dnego ubrania (art. 18 ust. 1 pkt 7). Wymienione zadania nale�� do zakresu 
zada� administracji rz�dowej zleconych powiatom i gminom, dlatego te� �rodki na ich 
realizacj� zapewnia bud�et pa�stwa (art. 20 ust. 2 i art. 18 ust. 2). Zadania pomocy spo-
łecznej w gminach wykonuj� – o�rodki pomocy społecznej (art. 110 ust. 1), w miastach na 
prawach powiatu – miejskie o�rodki pomocy społecznej albo miejskie o�rodki pomocy 
rodzinie, a w powiecie – powiatowe centra pomocy rodzinie (art. 112 ust. 1 i 2). 

Zakres �wiadcze� z pomocy społecznej, które przysługuj� ofierze handlu lud�mi, 
jest zró�nicowany, poniewa� jedno z nich ma charakter pieni��ny, a wszystkie pozostałe s�
�wiadczeniami niepieni��nymi. Zasiłek celowy, który jest jedynym �wiadczeniem pieni��-
nym (art. 36 pkt 1 lit. a) przyznawanym ofiarom handlu lud�mi, ma na celu zaspokojenie 
potrzeb bytowych ofiary (art. 39 ust. 1). Mo�e by� przyznany w szczególno�ci na pokrycie 
cz��ci lub cało�ci kosztów zakupu �ywno�ci, leków i leczenia, opału, odzie�y, niezb�d-
nych przedmiotów u�ytku domowego drobnych remontów i napraw w mieszkaniu (art. 39 
ust. 2). Zasiłek jest przede wszystkim wypłacany w formie gotówki, jednak art. 39 ust. 4 
dopuszcza mo�liwo�� przyznania zasiłku w formie biletu kredytowanego, czyli �wiadcze-
nia niepieni��nego (art. 36 pkt 2 lit. b). Bilet kredytowany mo�e by� przyznany osobom 
bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, a wi�c tak�e ofiarom handlu lud�mi, które 
musz� uda� si� do innej miejscowo�ci celem załatwienia spraw rodzinnych lub urz�do-
wych. 

Interwencja kryzysowa jest najpopularniejszym �wiadczeniem z pomocy społecz-
nej, z którego korzystaj� ofiary handlu lud�mi. Istot� interwencji okre�la art. 47 ust. 1 
ustawy stanowi�cy, �e jest to zespół interdyscyplinarnych działa�, których celem jest 
przywrócenie równowagi psychicznej i umiej�tno�ci samodzielnego radzenia sobie, a 
dzi�ki temu zapobieganie przej�ciu reakcji kryzysowej w stan niewydolno�ci psychospo-
łecznej. W ramach interwencji jest udzielana natychmiastowa specjalistyczna pomoc psy-
chologiczna, w zale�no�ci od potrzeb – poradnictwo socjalne lub prawne, a w uzasadnio-
nych przypadkach tak�e schronienie. Udzielenie schronienia nast�puje przez przyznanie 
tymczasowego miejsca noclegowego w miejscach do tego przeznaczonych (art. 48 ust. 2). 
Wprawdzie ustawa nie wskazuje wyra�nie, �e miejsca noclegowe dla ofiar handlu lud�mi 
powinny mie� wyj�tkowe zabezpieczenia, to jednak nale�y przyj�� takie zało�enie z uwagi 
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na charakter przest�pstwa handlu lud�mi i mo�liwo�� dotarcia do ofiary przez sprawców. 
Fundacja „La Strada” dysponuje jednym schroniskiem, natomiast Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej zapewnia ofiarom handlu lud�mi zakwaterowanie w ramach Projektu Prze-
ciwdziałania Prostytucji Przymuszonej i Handlowi Lud�mi „Nadzieja”. 

Ofiarom handlu lud�mi przysługuje przyznanie niezb�dnego ubrania, które w art. 
48 ust. 3 jest definiowane jako dostarczenie osobie potrzebuj�cej bielizny, odzie�y i obu-
wia odpowiednich do jej indywidualnych wła�ciwo�ci oraz pory roku. Ostatnim �wiadcze-
niem jest prawo do posiłku, które zgodnie z art. 48 ust. 4, oznacza jeden gor�cy posiłek 
dziennie. 

Porównuj�c �wiadczenia, które zostały przyznane ofiarom handlu lud�mi z katalo-
giem �wiadcze� z art. 36 ustawy, zwraca uwag� brak �wiadczenia pieni��nego w postaci 
pomocy na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, a ze �wiadcze� niepieni��nych: 
pomocy rzeczowej (w tym na ekonomiczne usamodzielnienie si�), pomocy w uzyskaniu 
odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, pomocy na 
zagospodarowanie (w formie rzeczowej), a tak�e szkole�. Ustawodawca zapewne uznał, �e 
pomoc dla ofiary handlu lud�mi nale�y ograniczy� do minimum, skoro przebywa ona w 
Polsce na podstawie wizy pobytowej i po upływie okresu, na jaki wiza została udzielona, 
albo po zako�czeniu post�powania karnego, ofiara powróci do kraju pochodzenia.  

Próbuj�c podsumowa� albo skomentowa� zakres pomocy społecznej przysługuj�-
cej w Polsce ofiarom handlu lud�mi mo�na odwoła� si� do autorytetu Komisarza Praw 
Człowieka Rady Europy, który zauwa�ył, �e istnieje potrzeba zapewnienia ofiarom wi�k-

szej liczby schronisk oraz lepszej pomocy socjalnej, zdrowotnej, konsultacyjnej i dost�pnej 

pomocy prawnej54. 
Podstaw� do udzielania pomocy społecznej z powodu bycia ofiar� handlu lud�mi, 

stanowi art. 7 pkt 7a. Przed nowelizacj� ustawy, pomoc dla ofiar handlu lud�mi odbywała 
si� na podstawie innych przesłanek wynikaj�cych z tre�ci art. 7, jak na przykład bezrobo-
cia, bezdomno�ci, długotrwałej lub ci��kiej choroby. Cudzoziemcom nie przysługiwało 
prawo do �wiadcze� z pomocy społecznej z powodu bycia ofiar� handlu lud�mi. Dodanie 
art. 5a spowodowało zrównanie praw obywateli pa�stw trzecich b�d�cych ofiarami handlu 
lud�mi z prawami obywateli Polski55.  

                                                 
54 CommDH(2007)13. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Memorandum do Polskiego Rz�du. 
Ocena post�pu implementacji zalece� Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 2002 roku dla 

Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego, Strasburg, 20 VI 2007, pkt 85, s. 17; 
<http://www.coe.org.pl/CommDH(2007)13_Polish.doc>. 
55 Druk Sejmowy nr 1245 (Sejm RP V kadencji), s. 29-31. 
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Zrozumiałym jest, z punktu widzenia polityki społecznej pa�stwa, �e ofiary handlu 
lud�mi, które nie uzyskały zezwolenia do osiedlenia si� na terytorium Polski, maj� prawo 
do ograniczonej pomocy. Niezrozumiałym jest natomiast fakt całkowitego pomini�cia 
w�ród beneficjentów pomocy tych ofiar, które na stałe przebywaj� w Polsce. Osoby takie 
w zale�no�ci od obywatelstwa mog� korzysta� z pomocy okre�lonej w zw. z art. 5 i 7 pkt 
7a ustawy. Wydaje si� jednak, �e ofiary handlu lud�mi ze wzgl�du na szereg okoliczno�ci 
wpływaj�cych na specyfik� sytuacji, w jakiej si� znajduj�, wymagaj� innego traktowania 
chocia�by przez jaki� �ci�le okre�lony czas, w którym mogłyby powróci� do normalnego 
funkcjonowania. 

Poza tym ofiary handlu lud�mi potrzebuj� dokładnego okre�lenia zakresu i warun-
ków pomocy, z jakiej mog� korzysta�. Dobrym przykładem w tym obszarze s� regulacje 
dotycz�ce pomocy udzielanej uchod�com zawarte w rozdziale 5 (integracja uchod�ców) 
ustawy o pomocy społecznej i rozporz�dzeniu ministra polityki społecznej z dnia 29 wrze-
�nia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchod�com56. Wymienione rozporz�dzenie re-
guluje szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy, wysoko�� �wiadcze� pieni��nych, 
formy i zakres pomocy, metody i sposoby monitorowania post�pów uchod�ców w ich 
integracji, dopuszczalne sytuacje pozwalaj�ce na zmian� miejsca zamieszkania w okresie 
trwania indywidualnego programu integracji i tryb post�powania w tych sprawach oraz 
warunki wstrzymania pomocy lub jej odmowy. Wydanie przez ministra pracy i polityki 
społecznej podobnego rozporz�dzenia pozwoliłoby uregulowa� w sposób bardziej szcze-
gółowy udzielania pomocy ofiarom handlu lud�mi. Pierwszym krokiem w tym kierunku 
powinna by� nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w celu wprowadzenia delegacji do 
wydania rozporz�dzenia przez wła�ciwego ministra. 

Zasadnym jest równie� wprowadzenie w odniesieniu do ofiar handlu lud�mi zapi-
su o tre�ci podobnej do art. 91 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, �e 
uchod�cy udziela si� pomocy maj�cej na celu wspieranie procesu jego integracji. Jestem 
zwolennikiem takiego rozwi�zania, tym bardziej, �e ustawa o pomocy społecznej okre�la 
jedynie dosy� ogólnie udzielanie pomocy ofiarom handlu lud�mi.  

Integracja ofiary handlu lud�mi z polskim społecze�stwem jest utrudniona wobec 
braku przepisów, które ułatwiałyby ofierze nauk� j�zyka, udział w szkoleniach zawodo-
wych, a tak�e pomoc w poszukiwaniu pracy. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy57 w rozdziale 16 (Podejmowanie przez obywateli 
polskich pracy za granic� u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez 

                                                 
56 Dz. U. Nr 201 z 2005 r., poz. 1669. 
57 Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z pó�n. zm. 
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cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej) nie przyznaje ofiarom handlu lud�mi �adnych 
szczególnych uprawnie�, co jest szczególnie widoczne w pomini�ciu ofiar handlu w kata-
logu grup cudzoziemców zwolnionych z obowi�zku uzyskania zezwolenia na prac� w 
Polsce (art. 87 ust. 2 ustawy). W konsekwencji ofiary handlu lud�mi zostały pomini�te w 
rozporz�dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie 
wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczno�ci uzyskania zezwolenia na pra-
c�.  

Jedyn� prób� ułatwienia ofiarom handlu lud�mi powrotu (wej�cia) na rynek pracy 
w Polsce jest Projekt Partnerstwa na Rzecz Rozwoju IRIS – reintegracja społeczna i zawo-

dowa kobiet – ofiar handlu lud�mi finansowany przy udziale �rodków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego58 (EFS) w ramach Programu EQUAL dla Polski 2004-2006. Organiza-
cj� zarz�dzaj�c� w PRR IRIS jest Fundacja „La Strada”. Program ma na celu wypracowa-
nie mechanizmów skutecznej reintegracji społecznej i zawodowej kobiet – ofiar handlu 
lud�mi oraz stworzenia szans ich zatrudnienia. Działaniami projektu obj�tych było 316 
osób, w programie motywacji i aktywizacji zawodowej wzi�ło udział 38 osób, spo�ród 
których 28 wzi�ło udział w warsztatach aktywizacji zawodowej (25 osób uko�czyło warsz-
taty). Dziewi�� kobiet podpisało umowy sta�owe, a po ich zako�czeniu jedna kobieta pod-
pisała umow� o prac�, a druga – umow� zlecenie59. 

Program, cho� prekursorski i bardzo potrzebny, nie mo�e zast�pi� działalno�ci 
pa�stwa w tym zakresie. A pa�stwo de facto nie prowadzi �adnej polityki w obszarze rein-
tegracji zawodowej ofiar handlu lud�mi, poniewa� po zako�czeniu post�powania karnego 
odsyła ofiary handlu do krajów ich pochodzenia. Z drugiej strony, Polska otrzyma 9,7 mld 
euro z EFS60 w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w latach 2007-2013. 
Celem głównym tego programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójno�ci społecznej61, 

                                                 
58 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspieraj�cym działania podej-
mowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie za-
trudnienia. Realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wytycznych słu�y tak�e współfinanso-
wana z EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Inicjatywa ta jest po�wi�cona przeciwdziałaniu 
dyskryminacji i nierówno�ci na rynku pracy. Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precy-
zuje Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania 
w ramach EFS powinny by� zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na 
rozwijanie potencjału kadrowego i integracj� społeczn� rynku pracy. Tre�� przypisu pochodzi ze 
strony internetowej: <http://www.usc.gov.pl/usc/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=248&layout=1 >. 
59 Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud�mi, Sprawozdanie z wykonania Kra-
jowego Programu… s. 24. 
60 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa, 29 listo-
pada 2006, s. 137. 
61 Ibidem, s. 84. 
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co oznacza, �e działania zmierzaj�ce do realizacji celu powinny obj�� tak�e ofiary handlu 
lud�mi. Polska b�dzie dysponowała �rodkami, które mog� by� wykorzystane na reintegra-
cj� zawodow� ofiar handlu lud�mi, ale przy prowadzeniu takiej polityki wobec cudzo-
ziemców jak dotychczas, b�dzie to znacznie utrudnione.  

Podstawowe pytanie, jakie mo�e si� nasun�� po odwołaniu do regulacji dotycz�-
cych uchod�ców, jest pytaniem o zasadno�� ustanawiania szczegółowych regulacji doty-
cz�cych ofiar tylko jednego przest�pstwa – przest�pstwa handlu lud�mi. Nie mam �adnych 
w�tpliwo�ci, �e pomocy pa�stwa potrzebuj� ofiary niemal�e wszystkich przest�pstw, ale 
szczególnej pomocy wymagaj� ofiary handlu lud�mi, poniewa� po pierwsze, z cz�sto s� to 
cudzoziemcy, a po drugie fakt stania si� ofiar� w ich przypadku oznacza powa�ne zabu-
rzenia (psychiczne, zdrowotne i dotycz�ce funkcjonowania w �yciu społecznym), które 
uniemo�liwiaj� skuteczny powrót do stanu poprzedniego. 

5. PODSUMOWANIE 
System ochrony i wsparcia ofiary handlu lud�mi znajduje si� w Polsce na etapie tworzenia. 
Cz��� regulacji prawnych ju� powstała, ale wymagaj� one doprecyzowania albo rozbudo-
wania, jak w przypadku zasad i trybu udzielania pomocy ofiarom handlu lud�mi. Niektóre 
regulacje, jak na przykład w zakresie umo�liwienia ofiarom reintegracji przez dost�p do 
pracy i nauki, jeszcze nie powstały, ale wprowadzenie ich do polskiego systemu prawa jest 
konieczne. Gwarancje procesowe dla ofiar handlu lud�mi uczestnicz�cych w post�powaniu 
jako osoby pokrzywdzone zmierzaj� w dobrym kierunku, ale wymagaj� doprecyzowania, 
które zapewni� ofiarom bardziej bezpieczne warunki uczestniczenia w procesie. Legaliza-
cja pobytu przez wydawanie wizy pobytowej, a pó�niej zezwolenia na pobyt na czas ozna-
czony jest zasadna, ale wymaga rozszerzenia przez umo�liwienie ofierze pobytu na czas 
nieoznaczony. 

Przedstawiona przeze mnie krótka analiza polityki pa�stwa wobec ofiar handlu 
lud�mi skłania mnie do krótkiej refleksji, i� rz�d polski podejmuje działania w zakresie 
ochrony ofiar handlu lud�mi, ale ci�gle s� one niewystarczaj�ce, a przykładem na t� nie-
wystarczalno�� s� luki i nieprecyzyjno�� przepisów obowi�zuj�cego prawa. 
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