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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce publikację, będącą wynikiem półtorarocznej 
współpracy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Instytutu Spraw Publicznych 
oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przy realizacji projektu: 
„Sąsiedzi czy intruzi – badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce”. W jego 
ramach prowadzone były różnego rodzaju działania, w tym badania i analizy, 
których wyniki chcielibyśmy przedstawić w niniejszej książce. Znajdują się tu je-
dynie wybrane materiały, które powstały w ramach projektu. Pozostałe z nich 
można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (www.interwen-
cjaprawna.pl) lub Instytutu Spraw Publicznych (www.isp.org.pl) oraz w książce 
pod redakcją Witolda Klausa pt. Urząd przyjazny dla każdego. Ewaluacja funk-
cjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego. 

Publikacja podzielona została na trzy zasadnicze części. W pierwszej z nich, 
zatytułowanej Dyskryminacja cudzoziemców z punktu widzenia badań i prak-
tyki, przedstawiono materiały odnoszące się sensu stricto do zagadnienia dys-
kryminacji cudzoziemców w Polsce. Łukasz Łotocki w swoim tekście podsu-
mował wyniki dotychczas prowadzonych badań w tym zakresie. Jego artykuł 
stanowi interesujący punkt wyjścia do spojrzenia na to zjawisko z perspektywy 
nowych badań. Witold Klaus w swoim tekście zebrał wyniki różnego rodzaju 
badań, które w ostatnich latach służyły poruszaniu problemu przygotowania 
polskich urzędów do pracy z cudzoziemcami. Ich główną osnową są dwie ewa-
luacje przeprowadzone w 2009 r. przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
oraz Instytut Spraw Publicznych. Pierwsza z nich badała funkcjonowanie Wy-
działu Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, druga zaś 
działania podejmowane przez różnego rodzaju instytucje wsparcia społeczne-
go m.st. Warszawy1. Natomiast Katarzyna Wencel i Witold Klaus zebrali ponad 

1 Szczegółowe wyniki obu badań są dostępne w: Urząd przyjazny dla każdego. Ewaluacja 
funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, red. 
W. Klaus, Warszawa 2009 (h	 p://www.interwencjaprawna.pl/docs/przyjazny-urzad.pdf) oraz 
Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m. st. Warszawy w zakresie właściwej 
realizacji praw przymusowych migrantów, red. W. Klaus, J. Frelak, Warszawa 2010 (h	 p://www.
interwencjaprawna.pl/docs/ewaluacja-funkcjonowania-instytucji-spolecznego-wsparcia.pdf). 
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dwuletnie doświadczenia Stowarzyszenia Interwencji Prawnej z prowadzenia 
poradnictwa dla ofi ar dyskryminacji na tle narodowym, rasowym i etnicznym. 
W swoim tekście opisali przepisy prawne odnośnie obowiązku przestrzegania 
zasady równego traktowania w Polsce, a następnie na ich tle przedstawili opisy 
przypadków, które spotkali w swojej pracy z cudzoziemcami – wskazując sfery, 
w których najczęściej dochodzi do dyskryminacji migrantów. 

Druga część zatytułowana Ze sobą czy obok siebie – stosunek Polaków 
do cudzoziemców w przeprowadzonych badaniach – prezentuje wyniki trzech 
rodzajów badań, które zostały przeprowadzone w ramach projektu. Pierwsze 
autorstwa Ewy Nowickiej-Rusek i Aleksandry Winiarskiej to relacje cudzoziem-
ców od dawna żyjących w Polsce (czasem nawet ponad 20 lat). Opisują oni 
stosunek Polaków do siebie i swoich rodaków, wskazują na trudności, z który-
mi spotkali się w naszym kraju (natury ludzkiej, ale też związane z klimatem 
czy różną dietą), a także na zalety z życia w Polsce. Mówią także o ich postrze-
gani zmian, jakie zaszły u nas w ciągu ostatnich 20 lat. Tekst Kingi Wysieńskiej 
skupia się na wypowiedziach migrantów, którzy stosunkowo niedawno do nas 
przyjechali oraz opisuje wzorce ich relacji. Autorka stara się odpowiedzieć 
na pytanie, czy mamy w Polsce do czynienia z integracją, marginalizacją a może 
autosegregacją. Wreszcie Aleksandra Winiarska opisuje relacje sąsiedzkie po-
między Polakami a cudzoziemcami. Stara się ona odpowiedzieć na pytanie, 
czy traktujemy obcokrajowców bardziej jako sąsiadów, czy też może jako in-
truzów, którzy przyjechali do naszego kraju. Prezentuje ona i zderza w tym za-
kresie dwa punkty widzenia: migrantów, jak również Polaków, którzy mieszkają 
obok cudzoziemców. 

W trzeciej części zatytułowanej Czy różni znaczy nierówni? Eksperymen-
talne badanie dyskryminacji obcokrajowców w zatrudnieniu przedstawiamy 
badania nad stosowaniem tekstów dyskryminacyjnych. Warto zauważyć bo-
wiem, że udowodnienie, iż jakaś osoba została potraktowana gorzej ze wzglę-
du na przynależność do grupy mniejszościowej jest trudne, niezależnie od tego, 
czy do dyskryminacji doszło na rynku pracy, mieszkaniowym czy w dostępie 
do usług. Zastosowanie metody eksperymentalnej w badaniach i rozstrzyganiu 
sądowych sporów zarzucających nierówne traktowanie (jako dowodów w spra-
wie) przyczyniło się jednak do postępu w opracowywaniu procedur i stan-
dardów dowodzenia hipotez na temat występowania zjawiska dyskryminacji. 
Eksperymenty opisane w niniejszej publikacji zaliczają się do grupy ekspery-
mentów naturalnych. Niezależnie od nazwy – w literaturze przedmiotu używa 
się zamiennie na ich określenie następujących terminów: testy dyskrymina-
cyjne, testy sytuacyjne, eksperymentalne, badania audytowe – i niezależnie 
od sfery życia, w której zostały przeprowadzone (na przykład testy korespon-
dencyjne w rekrutacji albo audyty na rynku mieszkaniowym), wszystkie opie-



Wstęp

rały się na podobnych założeniach metodologicznych, procedurach i standar-
dach prowadzenia testu.  Z kolei tekst Maryli Koss-Goryszewskiej przedstawia 
historię rozwoju i przykłady zastosowania różnych technik eksperymentalnych 
do badania nierównego traktowania w obszarach, w których to zjawisko wy-
stępuje. Autorka prezentuje także główne założenia metodologiczne testów 
dyskryminacyjnych. Sporo uwagi poświęca się również dotychczas przepro-
wadzonym badaniom tego typu, zapoczątkowanym w Stanach Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii w latach 60. ubiegłego wieku. Ponadto opisane zostały pod-
stawowe zalety i niedoskonałości tego typu techniki eksperymentalnej. Nato-
miast Katarzyna Wencel skupia się na możliwości wykorzystania takich ekspe-
rymentów jako dowodów w sprawach o dyskryminację, jakie są prowadzone 
w Polsce. Ze względu na fakt, iż w przypadku polskiego sądownictwa technika 
ta jest praktycznie nieznana i niewykorzystywana, sporo miejsca poświęca opi-
sowi doświadczeń państw, w których testy dyskryminacyjne jako środki dowo-
dowe są wprost przewidziane przepisami (Francja, Węgry i Belgia) bądź dowo-
dy z testów dopuszcza się na podstawie ogólnych zasad dowodzenia (Szwecja).

Artykuł Kingi Wysieńskiej zawiera szczegółowy opis pierwszego w Polsce 
eksperymentu przeprowadzonego przez badaczy Instytutu Spraw Publicznych. 
Rozpoczyna się od wyjaśnienia istoty zjawiska dyskryminacji, a także różnych 
sposobów jej pomiaru w naukach społecznych. Następnie przedstawiono zało-
żenia zrealizowanego badania, sposób przygotowania narzędzia w nim użytego, 
a także poszczególne etapy testu. Na końcu załączono podsumowanie zebra-
nych wyników i wnioski z nich płynące, a także zestaw rekomendacji co do spo-
sobu prowadzenia testów dyskryminacyjnych w przyszłości. Jest to niewątpli-
wie unikatowy i pionierski materiał wypracowany w ramach projektu, który 
z pewnością będzie stanowił znakomitą bazę metodyczną dla wszystkich osób, 
instytucji oraz organizacji, które chciałyby przeprowadzić podobne badania 
w przyszłości.  

Życzymy Państwu przyjemnej lektury i mamy nadzieję, że wyniki naszych 
prac będą pomocne w Państwa działaniach na rzecz równego traktowania mi-
grantów w Polsce.

Witold Klaus
Justyna Frelak
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Dyskryminacja cudzoziemców
z punktu widzenia badań i praktyki
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Łukasz Łotocki

Integracja i dyskryminacja
– od zagadnień teoretycznych do wyników badań

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostępnych informacji 
dotyczących problematyki dyskryminacji oraz integracji imigrantów w Polsce. 
Zawiera ono omówienie teoretycznych, prawnych i instytucjonalnych zagad-
nień dotyczących pojęć „integracji” oraz „dyskryminacji”, a także przegląd wy-
ników badań socjologicznych, dotyczących problematyki integracji i dyskrymi-
nacji, w tym m.in.: badań opinii publicznej, cudzoziemców oraz pracodawców. 
Na końcu umieszczono wnioski z przeprowadzonej analizy. 

Zagadnienia omawiane w opracowaniu są często przedmiotem debat po-
litycznych, medialnych i naukowych (zarówno krajowych, jak i międzynarodo-
wych), podczas których formułowane są m.in. tezy nie zawsze potwierdzone 
rzetelnymi badaniami problematyki. Stąd szczególnie użyteczna wydaje się 
możliwie szczegółowa analiza dostępnych danych i informacji dotyczących dys-
kryminacji oraz integracji, poprzedzona prezentacją teoretycznego i semantycz-
nego tła podejmowanej problematyki. 

2. Integracja jako kategoria socjologiczna
i prawno-instytucjonalna

 
2.1. Integracja jako kategoria socjologiczna

Zgodnie z defi nicją słownikową, integracja to: scalanie, proces tworzenia cało-
ści z części albo włączanie jakiegoś elementu w całość; zespolenie i zharmonizo-
wanie składników zbiorowości społecznej1. Etymologicznie pojęcie „integracji” 

1 Hasło: „Integracja”, w: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 
Warszawa 1989, s. 232.
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wywodzi się od łacińskiego integra� o – „odnowienie”, integer – „nietknię-
ty, cały”2. Według Słownika socjologicznego, integracja kulturowa to: stan lub 
proces polegający na zespalaniu w funkcjonalną całość poszczególnych cech 
i elementów jednej kultury lub kilku kultur3, a integracja społeczna to stan lub 
proces zachodzący w społeczeństwie, polegający na tym, że jego poszczególne 
elementy przejawiają tendencję do scalania się w harmonijną i skoordynowa-
ną, funkcjonalną całość; likwidowanie barier uniemożliwiających lub utrudnia-
jących nawiązywanie kontaktów pomiędzy jednostkami lub grupami społecz-
nymi; zwartość społeczna, zharmonizowanie wszystkich elementów układu 
społecznego wyraża się m.in. akceptacją wspólnych systemów wartości, norm 
i ocen4. Jak piszą Aleksandra Grzymała-Kazłowska i Sławomir Łodziński: pojęcie 
integracji stało się w Europie najbardziej znanym terminem opisującym relacje 
pomiędzy społeczeństwem przyjmującym […] a nieeuropejskimi, „etnicznymi” 
zbiorowościami imigrantów5. Bardzo rozpowszechniony stał się również para-
dygmat polityczny nazwany „polityką integracyjną”. Główne pytanie związane 
z tym paradygmatem brzmi: jak daleko państwo ma aktywnie nacjonalizować 
przybyszów (ich unaradawiać) i na nowo odtwarzać państwo narodowe w sy-
tuacji rosnącego zróżnicowania kulturowego społeczeństwa?6. 

Pojęciami powiązanymi z pojęciem „integracji” w terminologii socjologicz-
nej jest „akulturacja” i „asymilacja”7. Akulturacja jest procesem przyswajania 
przez imigranta podstawowych zwyczajów i wartości kulturowych społeczeń-
stwa przyjmującego8. Grupa obca przejmuje centralny układ kultury, system 
wartości, oferowane ideologie i style życia, umiejętności posługiwania się in-
stytucjami i wytworami kultury materialnej9. Andrzej Kapiszewski wyróżnia trzy 
rodzaje akulturacji10:

− akulturację konieczną, dotyczącą etapu osiedlenia i wymuszoną przez 
właściwości nowego środowiska. Polega ona na imitowaniu zachowań społe-

2 Ibidem.
3 Hasło: „Integracja kulturowa”, w: K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 

2002, s. 85.
4 Hasło: „Integracja społeczna”, w: K. Olechnicki, P. Załęcki, op. cit., s. 85–86.
5 Wprowadzenie, w: Problemy integracji imigrantów, red. S. Łodziński, A. Grzymała-Kazłow-

ska, Warszawa 2009, s. 12.
6 Ibidem, s. 14.
7 Patrz także: Ł. Łotocki, Obcość etniczna w perspektywie socjologiczno-politologicznej, War-

szawa 2009.
8 A. Rajkiewicz, Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych, w: Polityka społeczna, red. 

G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2007.
9 H. Kubiak, Teoria, ideologia i polityka asymilacji, w: Założenia teorii asymilacji, red. H. Ku-

biak, A. K. Paluch, Wrocław 1980, s. 17. 
10 A. Kapiszewski, Psychologiczne aspekty emigracji i asymilacji, w: Założenia teorii asymilacji, 

op. cit., s. 157–158.
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czeństwa przyjmującego – nawet bez ich rozumienia […] dotyczy takich ele-
mentów, jak poznanie nowych znaczeń i nazw, narzędzi pracy […] itp.; 

− akulturację wskazaną, obejmującą przyjęcie elementów kultury, które 
są korzystne dla lepszej adaptacji, np. określonych idiomów, slangu, pewnych 
zwyczajów w pracy;

− akulturację pełną, obejmującą akceptację i przyjęcie nowych norm oraz 
wartości. Jak twierdzi Andrzej Kapiszewski, akulturacja pełna z reguły zacho-
dzi dopiero u kolejnych generacji „obcych”, np. w toku socjalizacji pierwotnej 
dzieci. Pozwala ona na to, by społeczeństwo kraju osiedlenia uznało jednostkę 
za „swoją” (członka we-group)11. Nie musi być jednak równoznaczna z uzyska-
niem pełni członkostwa w społeczeństwie przyjmującym. 

Asymilacja jest pojęciem szerszym od akulturacji. Obejmuje ona trzy płasz-
czyzny: struktury społecznej, kultury i osobowości12. W sferze struktury spo-
łecznej oznacza wejście grupy obcej w struktury społeczno-instytucjonalne 
społeczeństwa przyjmującego. W sferze kultury asymilacja może być utożsa-
miana z akulturacją, choć nie musi (asymilację można bowiem rozumieć jako 
pełną internalizację kultury społeczeństwa przyjmującego, natomiast akultura-
cję jako przyjęcie przez jednostkę kultury, ale bez pełnej identyfi kacji13). W sfe-
rze osobowości asymilacja wyraża się w internalizacji kulturowych wzorów oso-
bowości i ról społecznych, a przede wszystkim w zredefi niowaniu jaźni (w tym 
ukształtowaniu nowej autoidentyfi kacji narodowej)14. Asymilacja oznacza zanik 
dystansów społecznych pomiędzy grupami, eliminację „obcości” oraz – jeżeli 
jej towarzyszyły – także uprzedzeń i dyskryminacji15. 

Pojęcie „asymilacji” nie musi oznaczać asymilacji pełnej, choć potocznie tak 
jest ono rozumiane. Ze względu na potoczne konotacje tego pojęcia, szczegól-
nie w kontekście politycznym, bardziej pojemne, neutralne i nieukierunkowane 
wydaje się pojęcie „integracji”, a zwłaszcza polityki integracyjnej. W opracowa-
niach naukowych i dokumentach międzynarodowych podkreśla się, że 

integracja jest procesem dwukierunkowym – w sytuacji trwałego kontaktu pomiędzy 
grupami odmiennymi kulturowo i etnicznie społeczne przystosowanie powinno nastąpić 
zarówno po stronie grupy imigranckiej, jak i społeczeństwa przyjmującego16.  

11 Ibidem, s. 158.
12 H. Kubiak, A. K. Paluch, G. Babiński, Procesy asymilacji i ich odbicie w refl eksji teoretycznej 

we współczesnych naukach społecznych, w: Założenia teorii asymilacji, op. cit., s. 53.
13 W. Żelazny, Etniczność. Ład – konfl ikt – sprawiedliwość, Poznań 2006, s. 42.
14 H. Kubiak, Teoria, ideologia..., op. cit., s. 17.
15 Ibidem.
16 A. Piekut, Wielość wymiarów – zatem jaka integracja? Przegląd tematyki i badań integra-

cyjnych, w: Problemy integracji imigrantów, op. cit., s. 218.
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Integrację w różnych wymiarach można badać z wykorzystaniem takich 
wskaźników, jak np.:17

− w wymiarze instytucjonalno-prawnym: status pobytowy imigrantów, par-
tycypacja polityczna i korzystanie przez nich z usług społecznych;

− w wymiarze ekonomicznym: różnice w dochodach między migranta-
mi a społeczeństwem przyjmującym, odsetek osób pracujących za minimalną 
stawkę oraz bezrobocie wśród imigrantów;

− w wymiarze społecznym: więzi imigrantów ze społeczeństwem przyjmują-
cym, spędzanie wolnego czasu przez imigranta z przedstawicielami społeczeństwa 
przyjmującego, zawieranie związków małżeńskich z przedstawicielami społeczeń-
stwa przyjmującego, udział imigrantów w działalności organizacji społecznych 
(trzeciego sektora) i postawy społeczeństwa przyjmującego wobec imigrantów; 

− w wymiarze kulturowo-tożsamościowym: poziom znajomości języka spo-
łeczeństwa przyjmującego, znajomość wzorów kulturowych społeczeństwa 
przyjmującego oraz samoidentyfi kacja imigranta; 

− w wymiarze przestrzennym: stopień segregacji i ge
 oizacji imigrantów.

2.2. Integracja jako kategoria prawno-instytucjonalna
 

W Unii Europejskiej istnieje wiele dokumentów podkreślających wagę pro-
wadzonych wobec imigrantów działań integracyjnych18. Wśród nich istotne 
są Wspólne Podstawowe Zasady Integracji Imigrantów w krajach UE z 2004 
roku19, będące kluczowymi wytycznymi dla polityki integracyjnej oraz państw 
członkowskich. Zasady te sformułowano w sposób następujący:  

1. Integracja jest dynamicznym, dwukierunkowym procesem wzajemnego 
dostosowania wszystkich migrantów i osób zamieszkałych na terenie państw 
członkowskich.

2. Integracja wymaga poszanowania podstawowych wartości Unii Europej-
skiej.

3. Zatrudnienie jest kluczowym elementem procesu integracji i ma central-
ne znaczenie dla zaangażowania imigrantów, ich wkładu w rozwój społeczeń-
stwa przyjmującego oraz uczynienia tego wkładu bardziej widocznym.

17 Za: ibidem, s. 209–234.
18 Common Basic Principles for immigrant integra� on policy in the European Union; szczegóły 

dotyczące ustawodawstwa unijnego w zakresie integracji imigrantów, patrz: R. Stefańska, Między 
mul� kulturalizmem a asymilacją. Polityki integracyjne w Europie, w: Problemy integracji imigran-
tów, op. cit., s. 123–156; A. Kicinger, Unia Europejska wobec zagadnienia integracji imigrantów, 
Warszawa 2005.

19 Inne istotne dokumenty Unii Europejskiej poruszające problematykę integracji patrz: 
R. Stefańska, Między mul� kulturalizmem a asymilacją. Polityki integracyjne w Europie, op. cit., 
s. 134–135.
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4. Podstawowa znajomość języka społeczeństwa przyjmującego, jego hi-
storii i instytucji jest niezbędna w procesie integracji; umożliwienie imigrantom 
zdobycia tej wiedzy ma istotne znaczenie w skutecznej integracji.

5. Działania w dziedzinie kształcenia mają decydujące znaczenie w przygo-
towaniu imigrantów, a zwłaszcza ich potomków, do udanego i bardziej aktyw-
nego uczestnictwa w życiu społecznym.

6. Dostęp imigrantów do instytucji, a także publicznych i prywatnych 
towarów oraz usług na równi z obywatelami danego kraju i w sposób niedys-
kryminujący, ma decydujące znaczenie w poprawie przebiegu procesu inte-
gracji.

7. Częste kontakty imigrantów z obywatelami państw członkowskich stano-
wią podstawowy mechanizm integracji. Wspólne fora, dialog międzykulturo-
wy, nauczanie o imigrantach i ich kulturze oraz poprawa warunków bytowych 
w środowiskach miejskich przyczyniają się do intensyfi kacji kontaktów imigran-
tów z obywatelami państw członkowskich.

8. Możliwość pielęgnowania różnych kultur i religii jest zagwarantowana 
przez Kartę Praw Podstawowych i musi być przestrzegana, chyba że koliduje 
to z innymi nienaruszalnymi, gwarantowanymi na poziomie UE prawami lub 
z prawem krajowym.

9. Udział imigrantów w procesie demokratycznym oraz kształtowaniu po-
lityk i środków integracyjnych, zwłaszcza na poziomie lokalnym, przyspiesza 
ich integrację.

10. Upowszechnianie polityki integracyjnej i jej instrumentów we wszyst-
kich stosownych politykach oraz na wszystkich poziomach jest ważnym aspek-
tem w formowaniu i wprowadzaniu polityki narodowej.

11. Określanie jasnych celów, tworzenie wskaźników i mechanizmów oceny 
jest konieczne do ewaluowania polityki, oceny postępu integracji oraz do spra-
wienia, aby wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy krajami była bardziej 
efektywna.

 W odniesieniu do dokumentów krajowych warto zaznaczyć, że Priorytet 
7. Strategii Polityki Społecznej Rady Ministrów na lata 2007–2013 przyjętej 
13 września 2005 r.20 poświęcony jest integracji społecznej i zawodowej imi-
grantów. Elementem strategii jest m.in. wdrożenie polityki integracji społecznej 
i zawodowej imigrantów w celu prowadzenia kompleksowych działań wszyst-
kich instytucji publicznych. Cel ten ma być realizowany poprzez:

− koordynację działań i polityki w zakresie integracji cudzoziemców przez 
resort polityki społecznej;

20 Strategia Polityki Społecznej na lata 2007–2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 
w dniu 13 września 2005 r., Warszawa 2005.
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− wdrożenie pomocy preintegracyjnej dla osób oczekujących na decyzje 
o nadanie statusu uchodźcy przez ponad trzy miesiące w celu przeciwdziałania 
ich wykluczeniu społecznemu;

− zbudowanie systemu integracyjnego dla osób posiadających pobyt tole-
rowany;

− wprowadzenie stałej współpracy z pla� ormą organizacji imigranckich 
i działających na rzecz imigrantów z administracją publiczną.

Innym elementem strategii jest wdrożenie polityki antydyskryminacyjnej, 
mającej na celu ograniczenie postaw ksenofobicznych wobec środowisk imi-
granckich. Cel ten ma być realizowany poprzez: prowadzenie kampanii informa-
cyjnych na rzecz poszanowania tożsamości kulturowej i narodowej; działalność 
edukacyjną na rzecz tolerancji, a także egzekwowanie przepisów prawnych 
w zakresie antydyskryminacyjnym. Strategia obejmuje również takie elementy, 
jak ustawiczne szkolenie kadr administracji publicznej i partnerów społecznych 
(w celu przygotowania ich do pracy z uchodźcami) oraz zaprojektowanie spój-
nego systemu współpracy z uchodźcami. Jak stwierdza się w strategii: 

obecnie jednym z istotnych problemów jest brak spójności środowisk uchodźców, co 
powoduje, że grupy te żyją w rozproszeniu, nie mają środowiska wsparcia i możliwe 
jest niekontrolowane tworzenie przez te osoby mafi i przestępczych21.

Rolę instytucji wiodącej w zakresie kreowania polityki integracji cudzo-
ziemców w Polsce pełni Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 11 stycznia 
2005 r. Komitet Europejski Rady Ministrów przyjął Propozycje działań w kie-
runku stworzenia kompleksowej polityki integracji cudzoziemców w Polsce. 
W opracowaniu zostały zdefi niowane cztery aspekty polityki integracyjnej 
w Polsce22:

− aspekt polityczny, który dotyczy związków polityki integracyjnej z polityką 
migracyjną, azylową, antydyskryminacyjną, zdrowotną, zatrudnienia i eduka-
cyjną; 

− aspekt prawny, który dotyczy wypracowania przepisów prawnych do rea-
lizacji polityki integracyjnej;

− aspekt instytucjonalny, który łączy się z określeniem instytucji odpowie-
dzialnych za realizację działań integracyjnych wobec cudzoziemców; 

− aspekt merytoryczny, który dotyczy wiedzy o zjawisku integracji i proce-
sach z nim związanych. Działania podejmowane w tym zakresie będą się łączyć 
m.in.: z określeniem grup, do których będzie kierowana pomoc integracyjna 
i z rodzajem tej pomocy oraz z właściwym przygotowaniem kadr. 

21 Ibidem.
22 Za: Propozycje działań w celu stworzenia kompleksowej polityki integracji cudzoziemców 

w Polsce, Ministerstwo Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl, Warszawa, styczeń 2005 r., s. 7. 
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W rozmaitych publikacjach badawczych stwierdza się, że w Polsce nie stwo-
rzono kompleksowego podejścia do integracji imigrantów23. Instytucjonalne 
programy integracyjne są świadczone de facto jedynie na rzecz uchodźców 
bądź osób objętych ochroną uzupełniającą. 

 3. Dyskryminacja jako kategoria socjologiczna i prawno-instytucjonalna

Dyskryminacja jest pojęciem złożonym, często rozumianym niejednoznacznie24. 
Dyskryminacja to kategoria zarówno socjologiczna, jak i prawna. Jest ona więc 
nie tylko przedmiotem refl eksji naukowców, ale także odnosi się do określo-
nych zachowań, defi niowanych w aktach prawnych. W rozdziale tym przedsta-
wiona została szersza perspektywa teoretyczna i prawna, dotyczącą zagadnie-
nia dyskryminacji. 

3.1. Dyskryminacja jako kategoria socjologiczna 

Pojęcie dyskryminacji wywodzi się od łacińskiego disrimina� o (rozróżnianie, roz-
dzielanie). Słownik wyrazów obcych defi niuje dyskryminację jako: pozbawianie 
równouprawnienia, upośledzanie, szykanowanie pewnej grupy ludzi, ze względu 
na ich pochodzenie albo przynależność klasową, narodową, rasową25. 

W literaturze z zakresu nauk społecznych znajdujemy wiele zróżnicowa-
nych defi nicji pojęcia dyskryminacji. Ryszard Szarfenberg pod pojęciem „dys-
kryminacji” rozumie: długotrwałe, systematyczne i niesprawiedliwe działania 
bezpośrednio lub pośrednio ograniczające możliwość zaspokajania potrzeb 
i osiągania cenionych w danej kulturze wartości przez określone osoby, grupy 
czy zbiorowości ludzi26. Dyskryminacja jest więc działaniem – odnosi się do be-
hawioralnego komponentu postawy. Może wynikać z afektywnego bądź po-
znawczego komponentu postawy (czyli określonych emocji lub określonej wie-
dzy), te ostatnie jednak same w sobie nie wystarczają, aby można było mówić 
o dyskryminacji (czyli np. samo uprzedzenie albo negatywna stereotypizacja 
nie powinny być utożsamiane z dyskryminacją27). Jak zauważył Ryszard Szarfen-

23 Wprowadzenie, w: Problemy integracji imigrantów, op. cit., s. 19.
24 Szczegółowe omówienie pojęcia „dyskryminacji”, patrz także m.in.: Ł. Łotocki, Obcość et-

niczna w perspektywie socjologiczno-politologicznej, Warszawa 2009; Krajobraz dyskryminacji I, 
Seria: Raporty Migracyjne IPS UW, nr 1, Warszawa 2003. 

25 Hasło: „Dyskryminacja”, w: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycz-
nych, op. cit., s. 133.

26 Hasło: „Dyskryminacja”, w: Leksykon Polityki Społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 
2002, s. 38.

27 Pisze o tym m.in. A. Giddens, Socjologia, przekł. A. Szulżycka, Warszawa 2004, s. 720.
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berg, aby działanie można było nazwać dyskryminacją, powinno ono być dłu-
gotrwałe i systematyczne28. Krzysztof Olechnicki i Paweł Załęcki wspominają, 
że dyskryminacja oznacza: 

nierówne traktowanie konkretnych jednostek albo grup społecznych […] oparte jedynie 
na nieprzychylnym nastawieniu i uprzedzeniach ze względu na pewne ich rzeczywiste 
lub domniemane […] cechy, np. przynależność klasową, rasę, płeć, wyznanie29. 

Warto w tym miejscu odwołać się do słów Gordona Allporta, który stwier-
dził, że zróżnicowane traktowanie ze względu na cechy indywidualne (nie-
związane z generalizacją płynącą z przynależności jednostki do grupy) raczej 
nie powinno być klasyfi kowane jako dyskryminacja30. Podobnie wydaje się 
uważać Piotr Sztompka, kiedy pisze, że dyskryminacja ma miejsce wtedy, kie-
dy nie uwzględnia się czyichś indywidualnych kwalifi kacji i zasług, a traktuje 
się go w określony sposób jedynie wskutek przynależności grupowej31. Dyskry-
minacja może wynikać z wyborów behawioralnych poszczególnych jednostek, 
może być także wynikiem oddziaływania dominującego w danym społeczeń-
stwie systemu normatywnego32.

Jako przeciwieństwo dyskryminacji podaje się zwykle równouprawnienie, 
równe traktowanie bądź równość szans. Są to jednak antonimy nieprecyzyjne. 
Nie każde bowiem nierówne traktowanie i nie każda nierówność szans są dys-
kryminacją. Wynika to zresztą z przytoczonych powyżej defi nicji. Przykładowo, 
cudzoziemiec nie ma praw równych z obywatelem danego państwa (np. prawa 
do pracy), co wcale nie oznacza, że jest dyskryminowany. Najbardziej precyzyj-
nym antonimem wydaje się niedyskryminowanie. 

Ze względu na dziedzinę życia, w której pojawia się dyskryminacja, można 
wyróżnić takie jej typy, jak:

− dyskryminacja społeczna (w życiu codziennym ze strony przedstawicieli 
innych grup);

− dyskryminacja instytucjonalna, tj. nierówne traktowanie przez ofi cjalne 
instytucje ze względu na przynależność do danej grupy;

28 Wspominają także inni badacze, patrz np. G. Firlit-Fesnak, G. Magnuszewska-Otulak, Dys-
kryminacja a równouprawnienie; zadania dla polityki społecznej, w: Polityka społeczna. Podręcz-
nik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2007, s. 263.

29 Hasło: „Dyskryminacja”, w: K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 2002, 
s. 49.

30 G. W. Allport, The nature of prejudice (25th Anniversary Edi� on), Nowy Jork 1979, 1958, 
1954, s. 51.

31 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 306.
32 J. Mucha, Badania stosunków kulturowych z perspektywy mniejszości, w: Kultura domi-

nująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce, red. J. Mucha, 
Warszawa 1999, s. 22.
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− dyskryminacja zawodowa (na rynku pracy), tj. uniemożliwianie zajmowa-
nia pewnych stanowisk, uprawiania niektórych zawodów oraz nierówne trakto-
wanie w środowisku pracy ze względu na przynależność do danej grupy;

− dyskryminacja ekonomiczna, tj. uniemożliwianie dostępu do środków 
ekonomicznych; może być tożsama z dyskryminacją zawodową, ale może także 
dotyczyć dostępu do innych dóbr społecznych, jak np. świadczenia socjalne;

− dyskryminacja polityczna, tj. odmawianie równych praw do uczestnictwa 
w życiu politycznym (trudno jednak nazwać dyskryminacją polityczną odma-
wianie prawa do głosowania w wyborach powszechnych osobom nieposiadają-
cym obywatelstwa danego kraju);

− dyskryminacja prawna, tj. odmawianie równego traktowania za pośredni-
ctwem regulacji prawnych;

− dyskryminacja symboliczna, tj. odmawianie równego traktowania w sfe-
rze symbolicznej, np. na poziomie dyskursu publicznego.

W odniesieniu do dyskryminacji symbolicznej często używa się w dyskursie 
naukowym i medialnym pojęcia „mowy nienawiści” (ang. hate speach)33. Jako 
defi nicję „mowy nienawiści” podaje się: nadmiernie zgeneralizowane, stereo-
typowe stanowisko czy pogląd o innych34, wiążące się z 

uogólnionym wyartykułowaniem własnej nienawiści bądź niechęci pod pozorem rzeko-
mego obiektywizmu […]. Mowę nienawiści można też określić jako dyskursy arbitralne, 
rzekomo demaskatorskie, pozamerytoryczne i formułowane w intencji poinformowania 
widzów o domniemanych niegodziwościach Obcych35. 

Jednak samo pojęcie „mowy nienawiści” jest arbitralnie wykorzystywane, 
a rozstrzygającym kryterium przynależności przekazu do tej kategorii staje się 
często subiektywna intuicja czy orientacja ideologiczna autorów opracowań. 
Badacze bądź działacze społeczni posługujący się pojęciem „mowy nienawiści” 
sami wpadają niekiedy w pułapkę własnych defi nicji36. 

Ze względu na zakres dyskryminacji i jej wpływ na ruchliwość społeczną, 
rozumianą jako przemieszczanie się na drabinie statusu społecznego, możemy 
wyróżnić następujące typy dyskryminacji37:

33 Patrz także: Ł. Łotocki, Obcy w dyskursie publicznym w Polsce w kontekście problematyki 
imigracji – refl eksja teoretyczna oraz doniesienia z badań empirycznych, w: Wędrowcy i migranci. 
Pomiędzy marginalizacją a integracją, red. E. Nowicka, B. Cieślińska, Kraków 2005, s. 282; Ł. Ło-
tocki, Demistyfi kacja rzeczywistości dyskursywnej czyli o pozytywnych stronach statusu migranta 
w Polsce, w: Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego, red. 
G. Firlit-Fesnak, Warszawa 2008, s. 79–93. 

34 E. Czykwin, Stygmat społeczny, Warszawa 2007, s. 375.
35 Ibidem.
36 Ł. Ostrowski, Mowa nienawiści jako strategia forsowania tolerancji, w: Jak się dzielimy 

i co nas łączy? Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim,  red. M. Gło-
wacka-Grajper, E. Nowicka, Kraków 2007, s. 141.

37 Patrz: P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, op. cit., s. 345–346. 
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− dyskryminację pełną, tj. całkowite wyłączenie osoby (grupy) z szans 
awansu społecznego, np. bezwzględna odmowa prawa do pracy pewnym gru-
pom imigrantów;

− dyskryminację częściową, która pojawia się w trzech formach, tj.: (1) za-
mknięcie szans awansu na pozycje najwyższe: istnieje pułap możliwych osiąg-
nięć dla danej grupy; (2) segregacja zawodowa: tworzenie barier dostępu 
przedstawicieli określonych grup do pewnych zawodów; 3) zamknięcie przed 
przedstawicielami określonych grup ważnych kanałów ruchliwości społecznej 
lub ograniczanie ich (np. ograniczanie szans edukacyjnych poprzez wysokie 
koszty kształcenia); zamknięcie określonych kanałów ruchliwości społecznej 
może spowodować przesunięcie przedstawicieli pewnych grup do „kanałów al-
ternatywnych” – zarówno legalnych, np. kariery sportowej, jak i nielegalnych, 
np. działalności przestępczej. 

Teza, że dyskryminacja nie musi być uświadomiona przez jednostki lub gru-
py dyskryminowane, wpłynęła na pojawienie się pojęcia „autodyskryminacji”. 
Termin ten ma oznaczać akceptację własnej sytuacji przez nieświadome ulega-
nie dyskryminacji jednostki lub grupy, a w następstwie tego ograniczanie swo-
ich aspiracji38. 

Dyskryminacja jest aktem stwierdzalnym za pośrednictwem określonych 
zobiektywizowanych wskaźników, np. statystycznych – jednakże przy uwzględ-
nieniu wszelkich innych czynników, mogących wykluczyć sytuację, w której 
nierówna pozycja jest wynikiem dyskryminacji. Przy interpretacji danych sta-
tystycznych należy być jednak bardzo ostrożnym. Przykładowo, jak pisze Geo-
rge Gilder, znaczna część różnicy pomiędzy zarobkami ludności czarnej i białej 
w Stanach Zjednoczonych odzwierciedla fakt różnicy w średniej wieku ludności 
pomiędzy ludnością czarną i białą, która dla tej pierwszej wynosi 22 lata, a dla 
drugiej 29 lat, czy też faktu zamieszkiwania połowy ludności czarnej na Połu-
dniu, terenie najuboższym pod względem dochodów, a nie świadczy o istnie-
niu dyskryminacji39. Dyskryminacja może być również badana poprzez diagno-
zę subiektywnego poczucia dyskryminacji przez przedstawicieli danych grup, 
choć subiektywne poczucie dyskryminacji nie wystarcza, aby uznać daną gru-
pę za dyskryminowaną. Można odnieść się również do deklaracji przedstawi-
cieli grupy dominującej, dotyczących grupy mniejszościowej, diagnozując w ten 
sposób „dyskryminację deklarowaną”. Warto jednak zaznaczyć, że – jak do-
wodzi Gordon W. Allport – taka „deklarowana dyskryminacja” wcale nie musi 
przekładać się na działanie40.

38 Hasło: „Dyskryminacja”, w: Leksykon Polityki Społecznej,  op. cit., s. 38.
39 G. Gilder, Bogactwo i ubóstwo, przekł. G. Kropiwnicki, Poznań 2001, s. 219.
40 G. W. Allport, The nature of prejudice…, op. cit., s. 56.
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W debacie publicznej często budzi kontrowersje granica dopuszczalności 
środków przeciwdziałania dyskryminacji. W kontekście przeciwdziałania dys-
kryminacji wspomina się o tzw. dyskryminacji pozytywnej (lub dyskryminacji 
odwrotnej), tj. nadawaniu przywilejów prawnych grupom, które wcześniej były 
dyskryminowane. Przez zwolenników tej formy wyrównywania szans działanie 
takie jest traktowane jako konieczne do umożliwienia dyskryminowanym gru-
pom nie tylko formalnego, ale i faktycznego uczestnictwa w życiu społecznym 
i publicznym41. Pojęcie „dyskryminacji pozytywnej” wydaje się niezręczne – na-
leżałoby mówić raczej o czasowym uprzywilejowaniu grup dyskryminowanych 
względem grup innych. 

Dyskryminacja może wiązać się ze zjawiskiem stygmatyzacji. Pojęcie „styg-
matyzacji’ etymologicznie wywodzi się z greckiego s� gma, co oznacza „ślad 
ukłucia”, „piętno”42. Jak pisze Erving Goff man: 

gdy ktoś, kto w zwykłych interakcjach społecznych mógłby zostać bez trudu zaakcep-
towany, zostaje nosicielem łatwo zauważalnej, odstręczającej nas od niego cechy, oko-
liczność ta zarazem deprecjonuje inne jego właściwości, które mogłyby wywrzeć na nas 
pozytywne wrażenie. Taką osobę obciąża piętno, zasadniczo modyfi kujące nasze an-
tycypacje w stosunku do niej. [...] z założenia nie wierzymy, że osoba napiętnowana 
jest w pełni człowiekiem [...] w codziennych interakcjach posługujemy się charaktery-
stycznymi piętnującymi określeniami43. 

Etykietyzacja i stygmatyzacja prowadzi więc do delegitymizacji, tj. wyklucze-
nia osób obciążonych piętnem spoza obszaru akceptowalności44, a w skrajnych 
przypadkach do dehumanizacji, a więc odbierania im cech ludzkich45. Piętno-
wanie może odbywać się poprzez przypisywanie określonych nazw, często 
o negatywnych konotacjach, np. czarnuch, ruski, żółtek itp. 

Wynikiem dyskryminacji może być marginalizacja. Pojęcia te nie są jednak 
tożsame, tj. marginalizacja może mieć miejsce bez występowania dyskrymina-
cji. Marginalizacja społeczna wyraża się w braku uczestnictwa jednostek lub 
grup społecznych w sferach życia, w których jest uzasadnione oczekiwanie, 
że będą one uczestniczyły46. Grupy (osoby) zmarginalizowane są odrzucone 

41 H. Bojar, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej, 
Wrocław 2000, s. 65.

42 Hasło: „Stygmat”, w: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, op. 
cit., s. 484.

43 E. Goff man, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przekł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-
-Bakir, Gdańsk 2005, s. 35.

44 J. Reykowski, O psychologicznych mechanizmach konfl iktów grupowych, w: Kultura Osobo-
wość Polityka, red. P. Chmielewski, T. Krauze, W. Wesołowski, Warszawa 2002, s. 241.

45 E. Aronson, D.T. Wilson, M.R. Akert, Psychologia społeczna, serce i umysł, Poznań 1997, 
s. 533.

46 Hasło: „Marginalizacja”, w: Leksykon Polityki Społecznej, op. cit., s. 87.
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na peryferia życia społecznego. Wśród przyczyn marginalizacji wymienia się: 
ubóstwo, bezdomność, niski poziom edukacji, bezrobocie, migracje, wiek i nie-
pełnosprawność. Badacze wspominają o marginalizacji, wykluczeniu, ludziach 
zbędnych czy ludziach luźnych, mając na myśli życie poza zinstytucjonalizowa-
nymi wspólnotami (rynkiem pracy, rynkiem konsumpcji, instytucjami systemu 
sprawiedliwości, a także systemu edukacyjnego), poza sieciami bezpieczeństwa 
socjalnego47 oraz poza głównym nurtem społeczeństwa48. Zmarginalizowane 
grupy i jednostki żyją więc jednocześnie w społeczeństwie i poza nim, często 
też są postrzegane jako przeszkoda49. Ryszard Szarfenberg uważa, że margina-
lizacja to przeciwieństwo upodmiotowienia (empowerment) i że można ją na-
zwać „uprzedmiotowieniem”, które oznacza brak wpływu na życie swoje i bli-
skich50. W odniesieniu do marginalizacji imigrantów, w literaturze przedmiotu 
funkcjonuje pojęcie „denizens”51, pierwotnie oznaczające migrantów przez 
wiele lat mieszkających w krajach Europy Zachodniej, mających legalny status 
pobytowy, ale nieposiadających obywatelstwa. Znaczenie tego terminu zostało 
następnie poszerzone i jest odnoszone także do osób bez obywatelstwa dane-
go kraju, znajdujących się w sytuacji marginalizacji lub wykluczenia społeczne-
go. Imigranci określani tym terminem z jednej strony żyją przez wiele lat w da-
nym społeczeństwie przyjmującym, z drugiej jednak funkcjonują na marginesie 
jego sfery decyzyjnej, a czasem także instytucjonalnej. Skrajną formą margina-
lizacji społecznej jest wykluczenie społeczne (ekskluzja). Pojęcie to oznacza sy-
tuację, w której zachodzi równocześnie brak udziału w wielu aspektach życia 
zbiorowego52. 

Dyskryminację należy odróżnić od kategorii dystansu społecznego. Wpro-
wadzona przez Roberta Ezrę Parka koncepcja dystansu społecznego zakłada, 
że istnieją miary i stopnie porozumienia oraz bliskości (zażyłości), którymi moż-
na opisywać relacje społeczne53. Według Parka dystans społeczny oznacza brak 
zgody na nawiązywanie określonego rodzaju kontaktów z przedstawicielami 

47 K. W. Frieske, Strukturalne mistyfi kacje: współcześni ludzie luźni, w: Zmiana czy stagnacja, 
red. M. Marody, Warszawa 2004, s. 38–39.

48 L. Dyczewski, Grupy marginalne, w: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, red. 
L. Dyczewski, Lublin 2005, s. 28.

49 Ibidem, s. 32.
50 R. Szarfenberg, Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne, w: Polityka społeczna. 

Podręcznik akademicki, op. cit., s. 321.
51 T. Hammar, Democracy and the Na� on State. Aliens, Denizens and Ci� zens in a World of 

Interna� onal Migra� on, za: M. Lesińska, Imigranci jako grupa wykluczona w perspektywie poli-
tyki państwa przyjmującego, w: Europa – ziemia obiecana? Doświadczenia krajów europejskich 
w integracji imigrantów, red. P. Matusz-Protasiewicz, E. Stadtmüller, Wrocław 2007, s. 13–14. 

52 Hasło: „Ekskluzja”, w: Leksykon Polityki Społecznej, op. cit., s. 44.
53 R. E. Park, The Concept of Social Distance As Applied to the Study of Racial A
  tudes and 

Racial Rela� ons,  „Journal of Applied Sociology” 1924, nr 8, s. 340.
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różnych grup społecznych54. Koncepcja Parka była punktem wyjścia do opraco-
wania skali dystansu społecznego przez Emory’ego S. Bogardusa55. Odczuwa-
nie dystansu społecznego dotyczy całej grupy narodowej (a nie pojedynczych 
jej członków) i może  wynikać także z trafnej bądź błędnej oceny norm kultu-
rowych, które respondent może uznać za niekompatybilne z normami kultury 
własnej. Innymi słowy, jeżeli osoba postronna uzna wysoki stopień dystansu 
społecznego w poszczególnych jego wymiarach za „przesadzony”, nie powin-
na automatycznie wnioskować o ksenofobii czy dyskryminacji, a zastanowić się 
nad przyczynami – głównie podyktowanymi względami kulturowymi – takich, 
a nie innych deklaracji respondentów. Przykładowo, niechęć respondenta wo-
bec zamążpójścia córki za muzułmanina może wynikać z licznych przekazów 
na temat pozycji kobiet w kulturach muzułmańskich i dalekim uproszczeniem 
byłoby twierdzenie na tej podstawie o całościowej niechęci do muzułmanów 
(bądź ich dyskryminacji).  

W kontekście dyskryminacji imigrantów pojawiają się w dyskursie publicz-
nym takie pojęcia, jak „rasizm”, „ksenofobia” czy „nietolerancja”. Często są one 
stosowane nietrafnie, dlatego warto w tym miejscu doprecyzować ich znacze-
nia. Etymologicznie pojęcie „ksenofobii” wywodzi się od greckiego ksenos (obcy, 
gość) i phobos („strach”, „uporczywy i chorobliwy lęk”). Jak podaje Słownik wy-
razów obcych, ksenofobia jest to niechęć, wrogość w stosunku do cudzoziem-
ców i cudzoziemszczyzny56. Postawa ta charakteryzuje się niepokojem i poczu-
ciem zagrożenia ze strony „obcych”. Do określenia postawy jako ksenofobicznej 
niezbędne jest uwzględnienie jeszcze jednego elementu, a mianowicie przesa-
dy. Chodzi tu więc o przesadny, nieadekwatny niepokój czy też przesadne, nie-
adekwatne poczucie zagrożenia57. Pojęcie „przesady” jest kategorią subiektyw-
ną. Chcąc ją zobiektywizować, można powiedzieć, że przesada ta ma polegać 
na wrogim traktowaniu „obcych” z założenia, tj. dlatego, że są „obcymi”, a idąc 
dalej, że są symbolami poczucia indywidualnego i grupowego zagrożenia58. 
Jak pisze Ireneusz Krzemiński: 

54 Ibidem, s. 339–344, za: J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Stu-
dium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003, s. 81.

55 E. S. Bogardus, Measuring Social Distance, „Journal of Applied Sociology” 1925, nr 9, s. 301; 
patrz także: P. Szydlak, E. Nowicka, Swoi i obcy. Granice jawne i ukryte, w: Inny – obcy – wróg. Swoi 
i obcy w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej,  red. E. Nowicka,  J. Nawrocki, Warszawa 
1996, s. 193; J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków…, op. cit., s. 81.

56 Hasło: „Ksenofobia”, w: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 
op. cit., s. 285; hasło: „Fobia”, ibidem, s. 175.

57 Patrz szerzej: I. Krzemiński, Zjawisko ksenofobii. Polacy wobec swych mniejszości narodo-
wych i sąsiadów, w: Czy Polacy są antysemitami? Wyniki badania sondażowego, red. I. Krzemiń-
ski, Warszawa 1996, s. 232–233.

58 Ibidem, s. 233. Ireneusz Krzemiński odwołuje się w tym miejscu do poglądów Gavina Lang-
muira. 
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ksenofobia jest metapostawą, uogólnionym nastawieniem wobec grup obcych, przeja-
wiającym się niezależnie od treści konkretnych stereotypów; [...] nie jest [...] sumowa-
niem stosunku do poszczególnych »innych«, ale raczej ogólną postawą, która przenika 
i modyfi kuje stosunek do konkretnych obcych, niezależnie od treści postawy wobec nich59. 

Podobnie szeroko bywa stosowane pojęcie „rasizmu”. Rasizm to teoria gło-
sząca, że 

istnieje związek przyczynowy pomiędzy cechami fi zycznymi (somatycznymi, takimi jak bu-
dowa ciała, kolor […] skóry, kształt głowy), a pewnymi cechami psychicznymi (cechy, np. in-
telektu, osobowości czy kultury). Co oznacza, iż pewne rasy dominują nad innymi, a będąc 
bardziej pełnowartościowe »przeznaczone« są do panowania nad rasami niższymi60. 

Obecnie jednak mamy do czynienia z nowymi określeniami, jak np. „nowy 
rasizm” („neorasizm”), oznaczający akcentowanie kulturowych odmienności 
między grupami ludzi („my” a „oni”), mający wynikać m.in. z chęci obrony tra-
dycji i uświęconych zwyczajów, z dążenia do ochrony własnego stylu życia61. Jak 
podaje Leksykon Politologii, zwolennicy „nowego rasizmu” uznają prawo innych 
grup do autonomicznego rozwoju tylko i wyłącznie w ramach ich własnej kultu-
ry. Pojęcie „neorasizmu” jest wynikiem – jak nazywa to Łukasz Ostrowski – de-
antropologizacji myślenia o relacjach rasowych62 i ma oznaczać – mówiąc słowa-
mi E enne Balibar – postawę wyrażającą konieczność zachowania odrębności 
kulturowych63. Jak zauważa Łukasz Ostrowski: antropologia społeczna wykazuje, 
że kulturowa różnorodność jest podstawową cechą zbiorowości ludzkich64. 

Ciekawe jest pojęcie nietolerancji. „Tolerować” etymologicznie oznacza wy-
trzymywać, znosić (od łacińskiego tolerare)65. Wiesław Wiśniewski defi niował 
tolerancję jako umiejętność łączenia negatywnej oceny ludzi lub całych grup 
oraz jednoczesnego braku gotowości do stosowania wobec nich ograniczeń 
lub sankcji66. Według fi lozofa Józefa Kellera, warunkiem istnienia tolerancji 

59 Ibidem, s. 229.
60 Hasło: „Rasizm”, w: Leksykon Politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2002, 

s. 373.

61  Ibidem.
62  Ł. Ostrowski, Romowie i rasizm, w: Wędrowcy i migranci. Pomiędzy marginalizacją a inte-

gracją, op. cit., s. 122.
63  E. Balibar, I. Wallerstein, Race, Na� on, Class. Ambiguous Iden� � es, Londyn – Nowy Jork 

1991, s. 22, za: Ł. Ostrowski, Romowie i rasizm, w: Wędrowcy i migranci. Pomiędzy marginalizacją 
a integracją, op. cit., s. 122–123.

64  Ł. Ostrowski, Romowie i rasizm, w: Wędrowcy i migranci. Pomiędzy marginalizacją a inte-
gracją, op. cit., s. 123. 

65  Hasło: „Tolerancja”, w: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 
op. cit., s. 515.

66  W. Wiśniewski, Podstawy tolerancji – korelaty i uwarunkowania, „Studia Socjologiczno-Poli-
tyczne” 1964, nr 19, za: P. Szydlak, E. Nowicka, Swoi i obcy. Granice jawne i ukryte, op. cit., s. 190.
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jest fakt, że obiekt tolerowany musi być dla osoby tolerującej przykry, uciąż-
liwy, niesympatyczny, nieakceptowany na poziomie świadomości, przy czym 
tolerujący powstrzymuje się od usunięcia przyczyny takiej niedogodności67. 
Pojęcie „tolerancji” w dosłownym rozumieniu w odniesieniu do takich cech, 
jak kolor skóry, pochodzenie, narodowość, może mieć więc zastosowanie tyl-
ko wtedy, kiedy owe cechy są traktowane przez tolerującego jako konieczne 
do znoszenia, tj. uciążliwe. Ryszard Legutko stwierdza, że pierwotnie toleran-
cja była wynikiem stanu braku szansy na wypracowanie wspólnego stanowiska 
co do określonych kwes i, który jednak nie wykluczał możliwości współpracy 
poza obszarem kwes i spornej. 

3.2. Dyskryminacja jako kategoria prawno-instytucjonalna68

Posługując się Dyrektywą Rady Unii Europejskiej nr 2000/43/WE z 29 czerwca 
2000 r. w sprawie wdrożenia zasady równego traktowania osób bez względu 
na pochodzenie rasowe lub etniczne, ze względu na formy dyskryminacji mo-
żemy wyróżnić takie jej typy, jak:

− dyskryminacja bezpośrednia, która ma miejsce wówczas, gdy ze względu 
na pochodzenie rasowe lub etniczne dana osoba jest traktowana mniej korzyst-
nie niż inna osoba jest, była lub byłaby traktowana w porównywalnej sytuacji;

− dyskryminacja pośrednia, która ma miejsce wówczas, gdy pozornie neu-
tralne postanowienie, kryterium lub praktyka przyczyniają się do stworzenia 
szczególnie niekorzystnej sytuacji dla osób o danym pochodzeniu rasowym lub 
etnicznym w porównaniu z innymi osobami; jednak do dyskryminacji nie doj-
dzie, jeśli to postanowienie, kryterium lub praktyka znajduje obiektywne uza-
sadnienie w postaci uzasadnionego celu, a środki służące do jego osiągnięcia 
są odpowiednie i konieczne;

− molestowanie, które uznaje się za formę dyskryminacji wówczas, gdy ma 
miejsce niepożądane zachowanie związane z pochodzeniem rasowym lub et-
nicznym, którego celem albo skutkiem byłoby naruszenie godności osoby bądź 
też stworzenie zastraszającego, wrogiego, poniżającego, upokarzającego lub 
obraźliwego środowiska. 

Szczególnie istotne z punktu widzenia tematu opracowania jest zagadnienie 
szerzej rozumianej dyskryminacji rasowej. Artykuł 1 pkt 1 Międzynarodowej 

67 E. Nowicka, Tolerancja i nacjonalizmy małych narodów. Dylematy pracy antropologa, w: 
Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2004, 
s. 217. 

68 Więcej na temat prawnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji patrz w niniejszym 
tomie: W. Klaus, K. Wencel, Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce 2008–2010, s. 61.
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Konwencji z 7 marca 1966 r. w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
rasowej defi niuje dyskryminację rasową jako: 

wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie z powodu: rasy, 
koloru skóry, urodzenia, pochodzenia narodowego lub etnicznego, które ma na celu lub 
pociąga za sobą przekreślenie bądź uszczuplenie uznania, wykonywania lub korzystania, 
na zasadzie równości z praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie politycz-
nej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej lub w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia pub-
licznego. 

Przepisy antydyskryminacyjne zawierają takie dokumenty międzynarodo-
we69.

Zgodnie z artykułem 32 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. wszyscy 
są równi wobec prawa i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez 
władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 113 Kodeksu 
pracy70 stanowi, że jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia 
bądź pośrednia, w szczególności ze względu: na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na 
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna. Rozdział IIa Kodeksu pracy 
w całości jest poświęcony równemu traktowaniu w zatrudnieniu i na poziomie 
ustawowym w sposób wyczerpujący chroni prawa pracowników do równego 
traktowania. Przepisy antydyskryminacyjne zawiera również ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w innych aktach prawnych71. 

18 maja 2004 r. polski rząd wprowadził w życie Krajowy Program Przeciw-
działania Rasowej Dyskryminacji, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 
na lata 2004–2009, będący wynikiem ustaleń podjętych w trakcie Światowej 
Konferencji ONZ w Durbanie w 2001 r., podczas której uznano zwalczanie ra-
sizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji za na-
czelny obowiązek państw72. W ramach programu organy publiczne m.in. rozpo-

69 Patrz np.: S. Łodziński, Dyskryminacja czy nierówność. Problemy dyskryminacji osób nale-
żących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku, w: Integracja czy dyskry-
minacja. Polskie wyzwania u progu wielokulturowości, red. K. Iglicka, Warszawa 2003; W. Klaus, 
K. Wencel, Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Diagnoza sytuacji, „Analizy, Raporty, Eksper-
tyzy” nr 7, Warszawa 2008.

70 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141 z późn. zm.
71 W Kodeksie karnym, ustawie z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 

oraz o języku regionalnym czy ustawie z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wy-
znania. 

72 Krajowy Program Przeciwdziałania Rasowej Dyskryminacji, Ksenofobii i Związanej z Nimi 
Nietolerancji na lata 2004–2009, Warszawa 2004.
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wszechniają informacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz prowa-
dzą szkolenia antydyskryminacyjne. 

Wśród instytucji międzynarodowych, specjalizujących się w problematyce 
przeciwdziałania dyskryminacji etnicznej, można wymienić Agencję Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej (dawniej Europejskie Centrum Monitorowania Ra-
sizmu i Ksenofobii) czy Europejską Komisję przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji 
Rady Europy. Do instytucji krajowych powołanych w celu przeciwdziałania dys-
kryminacji etnicznej należy zaliczyć: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Rów-
nego Traktowania, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Określone przywileje przysługują także w Polsce mniejszościom narodowym 
i etnicznym. Na mocy ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym73 w Polsce funkcjonuje 13 ofi cjalnie 
uznanych mniejszości narodowych i etnicznych, przy czym w rozumieniu usta-
wy należą do nich wyłącznie obywatele polscy określonych narodowości. Zgod-
nie z artykułem 134 Ordynacji Wyborczej do Sejmu i Senatu, komitety wybor-
cze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach 
mniejszości narodowych mogą korzystać ze zwolnienia z warunku uzyskania 
5% ważnie oddanych głosów w skali kraju74. W praktyce, po upadku komuni-
zmu, w polskim parlamencie obecni byli wyłącznie przedstawiciele mniejszości 
niemieckiej (od 1 do 7 mandatów; po wyborach w 2007 r. jest to 1 przedsta-
wiciel).  

4. Ile integracji, ile dyskryminacji? Sytuacja cudzoziemców w Polsce

4.1. Skala imigracji do Polski

Polska nie należy do krajów, w których cudzoziemcy (imigranci) stanowią znacz-
ny odsetek społeczeństwa. Ofi cjalne statystyki mówią o mniej niż 100 tysią-
cach cudzoziemców posiadających kartę pobytu w Polsce (wobec 38 milionów 
mieszkańców kraju). Jednocześnie wielu imigrantów przebywa bądź pracuje 
w Polsce nielegalnie (pomimo dwóch akcji regularyzacyjnych: w 2003 i 2007 
roku). Brak kompleksowych danych dotyczących rzeczywistej liczby cudzoziem-
ców w Polsce powoduje, że liczba ta jest nieznana (niektórzy szacują ją nawet 
na kilkaset tysięcy).

73 Dz. U. 2005, Nr 17, poz. 141, z późn. zm.
74 Ustawa z 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2001, Nr 46, poz. 499 z późn. zm.
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Wśród głównych grup imigrantów w Polsce należy wymienić: Ukraińców, 
Białorusinów, Ormian i Wietnamczyków. Jako oddzielną grupę należy potrak-
tować obywateli Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, którzy w ostat-
nich latach najliczniej ubiegają się w Polsce o status uchodźcy. W Polsce miesz-
kają także przybysze z krajów afrykańskich.

Liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne karty pobytu w Polsce
wg obywatelstwa i rodzaju zezwolenia (stan na 31.12.2009 r.)

Obywatelstwo Suma

Ukraina 26571

Rosja 12961

Białoruś   8447

Wietnam   8207

Armenia   3649

Chiny   2600

Stany Zjednoczone Ameryki   2058

Indie   1970

Turcja   1768

Pozostałe 24343

Razem 92574
                                  
Źródło: Dane Urzędu ds. Cudzoziemców

Poniżej przedstawiam ogólną charakterystykę integracji cudzoziemców 
w Polsce, widzianą przez pryzmat wyników badań prowadzonych wśród Po-
laków (badań opinii publicznej oraz wśród pracodawców) i cudzoziemców. 
Następnie odnoszę się do problematyki integracji z punktu widzenia Indeksu 
Polityki Integracji Migrantów w krajach Unii Europejskiej (MIPEX – Migrant In-
tegra� on Policy Index) oraz polityzacji problematyki dyskryminacji. Na końcu 
formułuję wnioski z prezentowanych rozważań. 

4.2. Stosunek Polaków do cudzoziemców w świetle badań opinii publicznej

Badania nad stosunkiem Polaków do innych narodów prowadzi corocznie Cen-
trum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Wynika z nich trend wskazujący na wzrost 
sympa i Polaków do innych grup narodowych. Do narodów darzonych przez Po-
laków największą sympa ą w roku 2010 należeli Czesi, Włosi, Francuzi, Hiszpanie, 
Słowacy oraz Anglicy (cieszą się oni sympa ą co najmniej połowy badanych)75.

75 Stosunek Polaków do innych narodów, Komunikat z badań, CBOS, BS/12/2010, Warszawa, 
styczeń 2010, s. 5–6.
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Przewaga deklaracji niechęci nad sympa ą występuje m.in. w odniesieniu 
do Romów, Arabów, Rumunów i Turków (przy czym w przypadku każdej z tych 
grup niechęć deklaruje mniej niż połowa badanych)76. W odniesieniu do ostat-
nich wspomnianych grup można jednak zauważyć stopniowy spadek deklara-
cji niechęci na rzecz sympa i. Relatywnie znaczny odsetek Polaków deklaruje 
stosunek obojętny do innych grup narodowych (nie jest to ani niechęć, ani 
sympa a). Jednocześnie, jak wynika z badań opinii publicznej, Polacy są rela-
tywnie często (w porównaniu do mieszkańców innych wybranych krajów bloku 
wschodniego) zwolennikami stosunkowo szerokiego umożliwienia imigrantom 
przyjazdu do Polski. W roku 2005 na pytanie Czy Pana(i) zdaniem, każdy oby-
watel innego kraju, który chce przyjechać do Polski, Czech, Węgier, Słowacji 
i tu zamieszkać, powinien mieć do tego prawo czy też nie? odpowiedzi „zdecy-
dowanie tak” i „raczej tak” udzieliło 62% polskich respondentów (26% czeskich, 
23% węgierskich i 34% słowackich)77.  

Polacy w większości nie deklarują także niechęci do podjęcia przez cudzo-
ziemców pracy na terenie Polski, a to właśnie kwes a konkurencji na rynku 
pracy w kontekście migracyjnym w wielu krajach budzi największe emocje. Jak 
podaje CBOS: Akceptacja obcokrajowców na krajowym rynku pracy jest niemal 
powszechna i systematycznie wzrasta78. W 2008 r. 86% respondentów uznało, 
iż cudzoziemcom powinno się pozwolić na podjęcie pracy w Polsce (przy czym 
50% stwierdziło, że powinna to być „każda praca”, natomiast 36%, że jedynie 
niektóre rodzaje prac). Zauważyć można jednocześnie systematyczny wzrost 
otwartego stosunku do podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce 
(w roku 1992 stosunek taki deklarowało 48% respondentów, w 1999 – 64%, 
w 2004 – 73%, a w 2006 – 71%)79. 

W 2007 r. 59% Polaków nie zgadzało się ze stwierdzeniem, że Przybysze 
z innych krajów odbierają pracę osobom urodzonym w Polsce (wobec 28% 
zgadzających się z taką opinią). Dla porównania w roku 1994 było to kolejno: 
20% niezgadzających się i 54% zgadzających się z taką opinią80. Na pytanie o to, 
czy przybysze z innych krajów przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, 
w 2007 r. 48% respondentów odpowiedziało twierdząco (wobec 25% będących 

76 W odniesieniu do Romów jest to 47%, Arabów – 43%, Rumunów – 35%, Turków – 31%. 
Ibidem, s. 4, 6.

77 Opinie ludności z krajów Europy Środkowej o imigrantach i uchodźcach, CBOS, Warszawa 
2005, s. 2.

78 Obcokrajowcy pracujący w Polsce, Komunikat z badań, CBOS, BS/73/2008; Warszawa, maj 
2008, s. 6.

79 Ibidem, s. 7.
80 PGGS 1995 (ISSP), badanie Ośrodka Badań nad Migracjami UW w ramach  Omnibus PBS 

DGA, listopad 2007, za: Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, red. I. Grabowska-
-Lusińska, A. Żylicz, Warszawa 2008, s. 55.
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innego zdania). Dla porównania w roku 1994 było to kolejno 25% i 30%81. Oba-
wy wobec napływu imigrantów są w Polsce coraz mniejsze.  

Ciekawych informacji dostarczają badania nad dystansem społecznym wo-
bec cudzoziemców, jakie prowadzone są z wykorzystaniem tzw. skali Bogardusa. 
Badania Eurobarometru z roku 2008 wskazują, że Polacy najczęściej nie mają 
nic przeciwko temu, aby ich sąsiad był obcego pochodzenia etnicznego. Na ska-
li od 1 do 10 (gdzie 10 oznaczało, że obecność cudzoziemca–sąsiada wiązała-
by się z bardzo dobrym samopoczuciem respondenta, a 1 – z bardzo złym), 
średnia dla polskich respondentów wyniosła 9,1 (wobec 9,2 dla Luxemburga, 
9,1 – dla  Litwy, Estonii i Szwecji, 6,6 – dla Włoch, 6,5 – dla Czech, 6,3 – dla 
Austrii, i 8,1 – dla całej Unii Europejskiej)82. W przypadku dopuszczenia osoby 
obcego pochodzenia do ważnych funkcji politycznych, Polska również plaso-
wała się na wysokich pozycjach w stosunku do średniej dla Unii Europejskiej 
(Polska – 7,4, tj. tak samo jak Hiszpania i Francja, dla Szwecji średnia wyniosła 
8,1, natomiast dla Grecji – 4,7, Czech – 4,5, Cypru – 3,9; dla Unii Europejskiej 
– 6,4)83. Ciekawych informacji dostarcza badanie dotyczące dystansu społecz-
nego wobec Romów, w którym wynik Polski plasuje ją na pierwszej pozycji pod 
względem akceptacji Romów w roli sąsiadów w całej Unii Europejskiej84. Po-
dobnie wysoko (jeden z najwyższych rezultatów) na tle krajów unijnych plasu-
je się Polska pod względem otwartości na sąsiedztwo osoby innego wyznania 
(9,2 wobec 8,5 średniej dla Unii Europejskiej)85. Z analiz socjologicznych wyni-
ka także, że mamy do czynienia z tendencją zmniejszania się dystansu społecz-
nego wobec innych narodowości w Polsce86 (przy coraz częstszych kontaktach 
z innymi grupami narodowymi). Niewykluczone, że relatywnie dobry wynik 
Polski wynika stąd, że pytania z tzw. skali Bogardusa w przypadku polskich re-
spondentów odnoszą się do sfery abstrakcyjnej (Polacy rzadziej stykają się 
z przedstawicielami obcych grup narodowych i etnicznych).

Z badań nad dystansem społecznym wobec cudzoziemców w Polsce, prze-
prowadzonych na zlecenie Instytutu Polityki Społecznej UW na próbie 900 Po-
laków mieszkających w 9 miejscowościach, w których zlokalizowane są ośrodki 
dla cudzoziemców87, wynika, że największy dystans społeczny Polacy odczuwają 

81 Ibidem, s. 56.
82 Discrimina� on in the European Union: Percep� ons, Experiences and A
  tudes Special Euro-

barometer Report 296, 2008, s. 41.
83 Ibidem, s. 42.
84 Ibidem, s. 44.
85 Ibidem, s. 71.
86 A. Jasińska-Kania, S. Łodziński, Wykluczani z narodu: mniejszości narodowe, migranci, 

uchodźcy, w: Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, red. M. Jarosz, Warszawa 
2008, s. 274–278.

87 Czym chata bogata. Pomoc dla cudzoziemców z poszukujących ochrony w Polsce w świetle 
badań społeczności i instytucji lokalnych,  red. G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, Warszawa 2008. 
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wobec grup relatywnie licznych i jednocześnie jawiących się – nie zawsze traf-
nie – jako najbardziej odmienne kulturowo (np. Czeczenów, Ormian i Wietnam-
czyków; mniejszy dystans Polacy deklarują wobec np. Niemców czy Rosjan). 

Badania opinii publicznej wskazują na swoisty podział na cudzoziemców po-
chodzących z krajów zachodnich i wschodnich (szczególnie z byłego Związku 
Radzieckiego, a także biedniejszych krajów azjatyckich). Cudzoziemcy z Zacho-
du traktowani są z większą przychylnością. Zauważalna jest jednak poprawa 
stosunku wobec cudzoziemców ze Wschodu i generalny wzrost akceptacji dla 
obecności cudzoziemców w Polsce. Jak już przed kilku laty pisali polscy socjo-
logowie: „badani są otwarci na przyjazdy do kraju cudzoziemców, a postawy 
zdecydowanie restryktywne należą raczej do rzadkości (…). W społeczeństwie 
polskim tendencji wzrostu otwartości na odmienność kulturową towarzyszy 
tendencja do otwartości wobec odmienności religijnych”88.

4.3. Ocena sytuacji z perspektywy cudzoziemców

Wobec braku informacji o rzeczywistej skali migracji do Polski, trudno jest prze-
prowadzić reprezentatywne badania ilościowe dotyczące różnych kategorii imi-
grantów. Badania ilościowe nad migrantami są prowadzone, nie można jednak 
ich uznać za reprezentatywne w rozumieniu statystycznym. Istnieją także liczne 
badania jakościowe dotyczące funkcjonowania cudzoziemców w Polsce. Poni-
żej pokrótce charakteryzuję wybrane obecne w Polsce grupy imigranckie, tj. 
Ukraińców, Wietnamczyków i Ormian. 

Ukraińcy w skali ogólnopolskiej kojarzeni są z pracą w budownictwie, przy 
zbiorze warzyw i owoców, jako pomoc w gospodarstwie domowym, przy opie-
ce nad dzieckiem lub osobą starszą. Jak wynika z badań CBOS z 2001 r., 7% 
badanych stwierdziło, że korzysta z odpłatnej pomocy domowej, a 10% z nich 
zatrudniało cudzoziemców (głównie z Ukrainy)89. Z badań prowadzonych przez 
Ośrodek Badań nad Migracjami UW (OBM) w województwie mazowieckim wy-
nika, że najwięcej imigrantów ukraińskich posiadających zgodę na stały pobyt 
pracuje w takich branżach jak: edukacja, handel i ochrona zdrowia. W grupie 
tej można odnotować duży udział osób z wysokimi kwalifi kacjami. 78% ba-
danych przez OBM pracowało na podstawie „pisemnej umowy” (tj. legalnie). 
Plany tej grupy świadczą o silnym związaniu z życiem społecznym w Polsce90. 

88 E. Nowicka, S. Łodziński, U progu otwartego świata. Poczucie polskości Polaków wobec 
cudzoziemców w latach 1988-1998, Kraków 2001, s. 149.

89 Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, red. S. Golinowska, Warszawa 2004, 
s. 185–186.

90 Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, 
red. A. Grzymała-Kazłowska, Warszawa 2008,  s. 55–57, 65.
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W gorszej sytuacji są tymczasowi imigranci ukraińscy. W ostatnich latach zda-
rzały się przypadki gospodarstw rolnych, w których m.in. Ukraińcy przymusza-
ni byli do pracy za bardzo niskie stawki lub w inny sposób dyskryminowani91, 
o czym informowały m.in. doniesienia prasowe. Sytuację imigrantów ukraiń-
skich poprawiły m.in. ułatwienia w zakresie możliwości legalnej pracy w Polsce 
przez 6 miesięcy w ciągu roku bez konieczności uzyskania zezwolenia. 

Wietnamczycy zajmują się głównie handlem (bazarowym) i gastronomią, 
przy czym połowa wietnamskich respondentów OBM UW (na Mazowszu) po-
siadających zgodę na osiedlenie się deklarowała plany powrotu do Wietna-
mu (w przypadku Ukraińców większość planowała zostać w Polsce). Również 
w tej grupie przeważają osoby dobrze wykształcone. Wietnamczycy bardziej 
też niż Ukraińcy polegali na własnej przedsiębiorczości. Legalnie pracowało 
jednak jedynie 65% respondentów (a więc mniej niż w przypadku obywateli 
Ukrainy). Nowoprzybyli Wietnamczycy najczęściej zostają pracownikami na-
jemnymi u innych Wietnamczyków (w przeciwieństwie do Ukraińców, którzy 
częściej podejmują pracę w polskich fi rmach)92. Większość wietnamskich re-
spondentów pozytywnie ocenia postawę Polaków wobec Wietnamczyków. 
Należy jednak pamiętać, że tradycja wietnamska nie pozwala (…) na narze-
kanie i skarżenie się, zwłaszcza w kontakcie z przedstawicielami narodu go-
spodarzy93. Wietnamscy studenci wspominali o sporadycznych aktach dyskry-
minacji ze strony nauczycieli czy kolegów z akademika. Również w szkołach 
zdarzały się przejawy dyskryminacji, polegające np. na zaczepkach ze strony 
uczniów polskich. Z drugiej strony stan taki zwykle był zażegnywany, a dyskry-
minujący polscy uczniowie stawali się często najlepszymi kolegami uczniów 
wietnamskich94. Warto zauważyć, że Wietnamczycy stanowią grupę nieco bar-
dziej odizolowaną od polskiego społeczeństwa, niż np. Ukraińcy czy Ormianie. 
Przykładowo wielu Wietnamczyków nie ma intensywniejszych kontaktów z są-
siadami95. 

Imigranci z Armenii trudnią się głównie handlem. Przeważająca część z nich 
uważa Polaków za otwartych na cudzoziemców i stanowi jednocześnie jedną 
z lepiej integrujących się grup imigranckich (często Ormianie wśród najbliż-
szych przyjaciół mają więcej Polaków niż innych Ormian). Poddawani badaniom 

91 E. Jaroszewska, Sytuacja cudzoziemców w Polsce w świetle badań Instytutu Polityki Spo-
łecznej, w: Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego, red. 
G. Firlit-Fesnak, Warszawa 2008, s. 90–99.

92 Między jednością a wielością, op. cit., s. 59, 68,70,104.
93 T. Halik, E. Nowicka, Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja?, Warszawa 2002, 

s. 54, 58. 
94 T. Halik, E. Nowicka, W. Połeć, Dziecko wietnamskie w polskiej szkole, Warszawa 2006, 

s. 142, 94. 
95 T. Halik, E. Nowicka, Wietnamczycy w Polsce, op. cit., s. 40.
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imigranci bardzo rzadko wspominali o przejawach nierównego traktowania, 
jednak naciskani podawali przykłady takich sytuacji, wśród których najczęściej 
pojawiało się mniej przychylne traktowanie związane z ich pochodzeniem z by-
łego ZSRR (przykładowo stosunek pracownicy administracji pewnej instytucji 
do imigrantki ormiańskiej o ciemniejszej karnacji zmienił się na bardziej nega-
tywny w chwili, kiedy dowiedziała się ona, że ma do czynienia z obywatelką 
b. ZSRR a nie Włoszką jak myślała na początku)96. Dużym problemem imigran-
tów pochodzących z krajów wschodnich są opory Polaków przed wynajmowa-
niem im mieszkania (kwes a ta pojawia się w wielu badaniach).

Problemy związane z relacjami ze społeczeństwem polskim w odniesie-
niu do wszystkich grup imigranckich w Polsce oceniane są zazwyczaj pozy-
tywnie (pomijając wspomniane trudności z wynajęciem przez cudzoziemców 
ze Wschodu mieszkania w Polsce).  Jako problematyczne odbierane są kwe-
s e instytucjonalne, związane z legalizacją pobytu i pracy (przede wszystkim 
przewlekłość procedur, konieczność corocznego odnawiania zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony i niepewność co do tego odnowienia, które skut-
kują stanem „permanentnego zawieszenia” w przypadku cudzoziemców nie-
mających zgody na pobyt stały).

Specyfi czną grupę stanowią cudzoziemcy oczekujący na decyzję w sprawie 
nadania statusu uchodźcy, posiadający taki status lub ochronę uzupełniają-
cą, przede wszystkim imigranci narodowości czeczeńskiej. Badania wskazu-
ją na trudne warunki socjalne w ośrodkach dla cudzoziemców oczekujących 
na decyzję w sprawie statusu uchodźcy, trudności w podjęciu pracy po otrzy-
maniu ochrony na terytorium Polski, problemy szkolne uczniów czeczeńskich, 
brak bliższych kontaktów ze społecznościami lokalnymi, a także niewystarcza-
jący zakres pomocy ze strony rocznych programów integracji, prowadzonych 
przez instytucje pomocy społecznej. Wskazać jednak należy na bariery kultu-
rowe utrudniające proces integracji tej grupy (są to głównie Czeczenii), a także 
zbyt wygórowane oczekiwania niektórych przedstawicieli tej zbiorowości wo-
bec państwa polskiego w stosunku do jego możliwości97. 

Na uciążliwe zachowania ze strony społeczeństwa przyjmującego narażeni 
bywają przybysze z krajów afrykańskich. Problematyczne dla nich jest natręt-
ne przyglądanie się im98 (zwłaszcza w mniejszych miejscowościach). Ponadto 

96 Ł. Łotocki, Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, Warszawa 2008.
97 Patrz m.in.: Przystanek Polska. Analiza Programów integracyjnych dla uchodźców, red. 

J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski, Warszawa 2007; Czym chata bogata. Pomoc dla cudzoziemców 
z poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych, op. cit.; 
W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce, red. G. Firlit-Fesnak, 
Warszawa 2008.

98 J. Supińska, G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami, 
„Seria Raporty Migracyjne IPS UW”, Nr 2, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa, lipiec 2003; 
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zdarzają się przypadki agresji słownej99 (przy małej skali agresji fi zycznej, choć 
taka również się zdarza100). Problemem pozostaje tzw. „rasizm stadionowy”, tj. 
rasistowskie zachowania chuliganów i pseudokibiców. Akty „dyskryminacji sta-
dionowej” wiążą się przede wszystkim z okrzykami czy rzucaniem bananami 
w czarnoskórych piłkarzy. Na problem „rasizmu stadionowego” zwracał uwagę 
m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich101 (do którego – notabene –  skargi na dys-
kryminację etniczną napływają niezwykle rzadko).   

Migranci sporadycznie skarżą się na dyskryminację ze strony pracodaw-
ców102. Jak wynika z badań, cudzoziemcy mają niekiedy trudności w podjęciu 
pracy, a także czasem muszą podejmować pracę poniżej kwalifi kacji (co poja-
wia się w badaniach prowadzonych w takich grupach jak Ukraińcy, Wietnam-
czycy i Ormianie103). Problemy te mogą być zarówno rezultatem przeszkód 
formalnych, jak i pewnych oporów pracodawców (wynikających raczej z obaw 
– także nie zawsze uzasadnionych – przed trudnościami technicznymi i kultu-
rowymi, czy przed większym zagrożeniem rezygnacją pracownika z pracy niż 
z uprzedzeń etnicznych).

W przeważającej liczbie przypadków dobrze wygląda sytuacja dzieci cudzo-
ziemskich w polskich szkołach. Przykładowo dzieci wietnamskie i ormiańskie 
osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, nie mają większych problemów z inte-
gracją i cieszą się pozytywną opinią nauczycieli104. Problemy szkolne dotyczą 
za to w bardzo dużym stopniu uczniów czeczeńskich.

Na podstawie badań prowadzonych wśród imigrantów można wnioskować 
o pewnych trudnościach z ich integracją w Polsce w wymiarze instytucjonal-
nym. Wielu obcokrajowców wciąż przebywa nielegalnie bądź ma problemy 
z podjęciem legalnej pracy, co stwarza poważne problemy integracyjne.

M. Jędrkiewicz, Drogi prowadzące do osiedlenia. Cudzoziemcy zamieszkali na stałe w Polsce, w: 
Kulturowe wymiary imigracji do Polski. Studia socjologiczne, red. E. Nowicka, S. Łodziński, War-
szawa 2006, s. 79.

99 E. Jaroszewska, Sytuacja cudzoziemców w Polsce, op. cit., s. 97
100 Patrz np. Pobity ciemnoskóry lekarz chciał uciec z Polski, PAP, 10 marca 2009, za: www.

onet.pl. 
101 RPO: nie uporaliśmy się całkowicie z problemem dyskryminacji rasowej, PAP, 20 marca 

2009, za: www.onet.pl. 
102 M. Bieniecki, J. Frelak, Non-Poles on the Polish labour market. Problems and Challenges. 

An overview of the issue of racial/ethnic discrimina� on in the private sector in Poland, Gliwice 
2005, s. 15; Ł. Łotocki, Między swojskością a obcością?, op. cit.

103  Ł. Łotocki, Między swojskością a obcością?, op. cit. 
104 T. Halik, E. Nowicka, W. Połeć, Dziecko wietnamskie…, op. cit., s. 82; Ł. Łotocki, Między 

swojskością a obcością?, op. cit.; E. Nowicka, Uczniowie wietnamscy w oczach nauczycieli szkół 
podstawowych, w: Kulturowe wymiary imigracji do Polski, op. cit., s. 256.
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4.4. Zatrudnienie cudzoziemców z perspektywy pracodawców

Z badań prowadzonych wśród pracodawców wynika, że podstawowym moty-
wem zatrudniania cudzoziemców w Polsce jest szczególny charakter kwalifi ka-
cji obcokrajowców. Jednocześnie fi rmy na terenie Polski zatrudniają niewielu 
cudzoziemców, w związku z czym pracownicy-obcokrajowcy faktycznie nie kon-
kurują z Polakami, a zapełniają luki w zatrudnieniu, stabilizując fi rmę, a tym 
samym miejsca pracy Polaków105.  Katarzyna Gmaj na podstawie przeprowa-
dzonych badań przedstawia następujące powody legalnego zatrudniania cu-
dzoziemców przez  badanych pracodawców106: 

− pomagają w poszerzeniu działalności przedsiębiorstw na rynki zagra-
niczne,

− dysponują specjalistycznym wykształceniem, którego nie ma na polskim 
rynku,

− dysponują szczególnymi umiejętnościami np. znajomością orientalnej 
kuchni,

− uzupełniają lukę powstałą w wyniku wyjazdu polskich pracowników 
za granicę,

− wdrażają technologiczne standardy. 
Z badań OBM wynika z kolei, że podstawowym motywem zatrudniania cu-

dzoziemców, deklarowanym przez pracodawców, jest – poza specyfi cznymi 
kwalifi kacjami – fakt, że do pracy zgłasza się mało obywateli polskich, a ponad-
to pracownicy cudzoziemscy wykazują większą elastyczność. W przypadku ma-
łych fi rm respondenci planujący zatrudnienie obcokrajowca częściej wspomi-
nali także o tym, że akceptują oni niższe wynagrodzenie, co może wskazywać 
na inklinacje dyskryminacyjne. Co jednak ciekawe, wśród małych fi rm zatrud-
niających cudzoziemców (a nie jedynie planujących takie zatrudnienie) motyw 
ten był mniej istotny. Podobnie mniej istotny był on w przypadku wszystkich 
fi rm dużych107. 

Jako barierę w zatrudnianiu cudzoziemców pracodawcy traktują przepisy, 
trudności urzędnicze oraz koszty zatrudnienia cudzoziemca (co dotyczy cudzo-
ziemców niemogących podejmować zatrudnienia bez zezwolenia, a więc w gru-
pie tej nie znajdują się uchodźcy ani osoby z ochroną uzupełniającą; koszty uzy-
skania zezwolenia na pracę zostały także w ostatnim czasie znacznie obniżone). 

105 Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, red. S. Golinowska, Warszawa 2004, 
s. 168, 171.

106 K. Gmaj, Imigranci na polskim rynku pracy w świetle opinii pracodawców, „Raporty i Ana-
lizy”, 3/05, s. 12.

107 Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, red. 
P. Kaczmarczyk, M. Sokólski, Warszawa 2008, s. 70.
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W większości przypadków pracodawcy nie sygnalizują konfl iktów między Pola-
kami a obcokrajowcami108.

Popyt na pracę cudzoziemców ze strony polskich pracodawców jest bardzo 
niski109. Respondenci z 78% fi rm badanych przez OBM UW stwierdzili, że ich za-
kład pracy zupełnie nie planuje przyjęcia cudzoziemca (dla fi rm mikro odsetek 
ten wynosił 79,19%, fi rm małych – 65,5%, fi rm średnich – 60,12%, fi rm dużych 
– 54,23%). Jednocześnie we wszystkich grupach przedsiębiorstw i na wszyst-
kich poziomach kwalifi kacji odsetek cudzoziemców zarabiających mniej od Po-
laków, a zatrudnionych na analogicznych stanowiskach, nie przekracza 22% (co 
dotyczy głównie prac prostych). Natomiast w kategorii dyrektorów w dużych 
fi rmach, aż w 35% przypadków pracownicy cudzoziemscy otrzymują wyna-
grodzenie wyższe niż Polacy na analogicznych stanowiskach (chodzi więc 
o specyfi czną grupę, tj. pracowników wysoko wykwalifi kowanych). Najwyższy 
potencjalny popyt na pracę cudzoziemców (a więc odzwierciedlający plany pra-
codawców dotyczące zatrudnienia) można zaobserwować w sektorze budow-
nictwa i przemysłowym. Wśród sektorów przedsiębiorstw obecnie najliczniej 
zatrudniających cudzoziemców (popyt zrealizowany) należy wymienić sektor 
edukacji, ochrony zdrowia i usług komunalnych110.   

Jeżeli chodzi o prace wykonywane przez cudzoziemców w polskich gospo-
darstwach domowych, mamy do czynienia głównie z pracami porządkowymi 
oraz opieką i pielęgnacją osób niesamodzielnych. W większości przypadków 
jest to praca nieofi cjalna i niskopłatna111. Jak piszą badacze Instytutu Spraw 
Publicznych w odniesieniu do pracowników ukraińskich, zarówno pracodawcy 
zatrudniający pomoc domową, jak i same Ukrainki nie są najczęściej zaintere-
sowani zatrudnieniem legalnym112.

4.5. Polityka integracyjna w Polsce w świetle badań MIPEX

W analizach Indeksu Polityki Integracji Migrantów w krajach Unii Europejskiej 
MIPEX (Migrant Integra� on Policy Index)113, polityka integracyjna w Polsce naj-

108 Popyt na pracę cudzoziemców, op. cit., s. 179, 182.
109 Polityka migracyjna jako instrument, op. cit., s. 61. 
110 Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, op. cit., s. 60–61, 89, 100.
111  Popyt na pracę cudzoziemców, op. cit., s. 194, 192.
112 H. Bojar, A. Gąsior-Niemiec, M. Bieniecki, M. Pawlak, Migranci na rynku pracy w Polsce. 

Wyniki badań przeprowadzonych wśród migrantów ekonomicznych i pracowników polskich, War-
szawa 2005, s. 42. 

113 Indeks Polityki Integracji Migrantów (J. Niessen, T, Huddleston, L. Citron; współpraca 
A. Geddes i D. Jacobs), Bri sh Council i Migra on Policy Group, wrzesień 2007; indeks obejmuje 
sześć obszarów polityki integracyjnej, tj.: dostęp do rynku pracy, łączenie rodzin, pobyt stały, 
udział w życiu politycznym, dostęp do obywatelstwa i przeciwdziałanie dyskryminacji.
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wyższy wynik uzyskała dla swobód politycznych. Jako korzystne uznane zostały 
także uprawnienia do pobytu długoterminowego, natomiast jako niekorzystne 
– uprawnienia w dostępie do rynku pracy i do obywatelstwa, a jako bardzo nie-
korzystne: obszary działań „antydyskryminacyjnych”, prawa wyborcze, instru-
menty wdrażające do udziału w życiu publicznym oraz środki integracji na ryn-
ku pracy114. 

W dziedzinie integracji na rynku pracy autorzy raportu stwierdzili, że 

niezależnie od tego, jak długo imigranci pracują w Polsce, nie mają takiego samego do-
stępu, jak obywatele UE, do pracy na własny rachunek albo zatrudnienia w większości 
sektorów115. 

Ponadto środki integracji na rynku pracy, wspierające migrantów w znale-
zieniu pracy, są znacznie ograniczone, a państwo 

nie udziela pomocy migrantom w uznaniu ich kwalifi kacji np. poprzez dostarczenie in-
formacji o tym, jak powinny funkcjonować procedury, albo o szkoleniu i dostępnych kur-
sach językowych116. 

Polska uzyskała bardzo dobry wynik w dziedzinie rozwiązań dotyczących 
łączenia rodzin. W odniesieniu do udziału w życiu publicznym stwierdzono, 
że Polska realizuje najlepszą praktykę w zakresie swobód politycznych migran-
tów, jednak osiąga zerowy wynik w kategorii praw wyborczych, organów do-
radczych i instrumentów wdrożeniowych. Jak napisano: 

migranci mogą zapisywać się do par� i politycznych, ale nie mogą być kandydatami 
tych par� i albo głosować w jakichkolwiek publicznych wyborach. Mają prawo zakładać 
związki, ale takie organizacje nie mają dostępu do konkretnych państwowych funduszy 
i nie są konsultowane przez rząd117. 

W odniesieniu do działań antydyskryminacyjnych Polska uzyskała zerowy 
wynik w zakresie tzw. „obszarów stosowania”.  Stwierdzono, że 

Specjalizowana Agencja Równości, która jest faktycznie departamentem wewnątrz 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nie może dawać ofi arom niezależnych po-
rad prawnych, badać okoliczności sprawy, albo zajmować się przebiegiem wydarzeń 
w ich imieniu118. 

Niemniej jednak prawo antydyskryminacyjne oceniono jako „częściowo ko-
rzystne”119.

114 Ibidem, s. 141.
115 Ibidem, s. 142.
116 Ibidem.
117 Ibidem, s. 143.
118 Ibidem, s. 144.
119 Ibidem.
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Niezależnie od analiz MIPEX należy stwierdzić, że kompleksowe działania in-
tegracyjne prowadzone są w Polsce właściwie wyłącznie wobec cudzoziemców, 
którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Do tych grup kie-
rowane są roczne indywidualne programy integracyjne. Ich skuteczność – jak 
pisano wcześniej – spotyka się jednak z krytyką badaczy i praktyków. 

5. Podsumowanie

W świetle badań opinii publicznej Polacy deklarują raczej otwarty stosunek 
do cudzoziemców. Zaobserwować można także jego poprawę na przestrzeni 
ostatnich lat. Z badań prowadzonych wśród cudzoziemców wynika, że relacje 
z polskim społeczeństwem najczęściej oceniają oni pozytywnie, czego nie moż-
na powiedzieć o możliwościach integracji na poziomie instytucjonalnym. W Pol-
sce akty dyskryminacji nie dotykają obcokrajowców często, niemniej jednak 
zdarzają się. Dotyczą one przede wszystkich imigrantów pochodzących z kra-
jów afrykańskich, azjatyckich czy byłych republik Związku Radzieckiego. Przy 
tym akty te nie mają najczęściej charakteru agresji fi zycznej (ta należy do rzad-
kości), a polegają np. na słownej stygmatyzacji bądź mniej przychylnym trak-
towaniu. Problem stanowi agresja pseudokibiców kierowana w stronę innych 
grup etnicznych, czyli tzw. „rasizm stadionowy”. Trudności w integracji dotyczą 
również cudzoziemców poszukujących w Polsce ochrony (a także tych, którzy 
taką ochronę uzyskają), pochodzących najczęściej z północnego Kaukazu (Cze-
czenii). 

Z badań prowadzonych wśród polskich pracodawców wynika, że deklaro-
wany popyt na pracę cudzoziemców jest niski (szczególnie ze strony fi rm naj-
mniejszych, których jest najwięcej; z drugiej strony wskazać należy na wzrost 
liczby zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom – w roku 2008 było to ok. 
18 tysięcy, natomiast w roku 2009 – ok. 30 tysięcy120). 

Na zakończenie warto podkreślić, że pojęcia dyskryminacji, rasizmu, kseno-
fobii czy nietolerancji stosowane bywają w przestrzeni publicznej zbyt swobod-
nie, czemu towarzyszą nieuzasadnione generalizacje (pojawiające się zarówno 
na gruncie politycznym, jak i naukowym). Zbyt swobodne stosowanie wspom-
nianych pojęć znacznie utrudnia rzetelną debatę na temat zjawisk, do których 
opisywania służą. 

120 Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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Przygotowanie polskich urzędów
do obsługi cudzoziemców

1. Wstęp

Przystępując do opisu przygotowania polskiej administracji do przyjmowa-
nia cudzoziemców, uprzednio należy podzielić polskie urzędy na dwie grupy. 
Do pierwszej zaliczają się instytucje, które z racji przypisanych im zadań zajmu-
ją się obsługą obcokrajowców. Wśród nich najważniejsze to: Urząd do Spraw 
Cudzoziemców oraz podlegające mu ośrodki dla osób ubiegających się o nada-
nie statusu uchodźcy w Polsce, urzędy wojewódzkie, prowadzące postępowa-
nia o legalizację pobytu cudzoziemców w naszym kraju oraz wydające dla nich 
zezwolenia na pracę, czy niektóre powiatowe centra pomocy rodzinie, realizu-
jące Indywidualne Programy Integracji dla osób, które otrzymały którąś z form 
ochrony międzynarodowej (status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą). Drugą 
grupę stanowią inne urzędy, w których cudzoziemcy pojawiają się sporadycznie 
(choć warto zaznaczyć, że ich liczba będzie się zwiększała, szczególnie w więk-
szych ośrodkach miejskich). Mam tu na myśli głównie: Urzędy Stanu Cywilnego, 
w których zawierane są małżeństwa oraz rejestrowane nowonarodzone dzieci, 
Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Urzędy Pracy, gdzie niektóre kate-
gorie cudzoziemców będą zwracały się o pomoc w trudnych sytuacjach, urzędy 
miast czy gmin w zakresie zameldowania bądź rejestracji prawa jazdy, wresz-
cie publiczne placówki służby zdrowia oraz szkoły. Pierwsza grupa z powyżej 
wymienionych instytucji powinna być z defi nicji lepiej przygotowana do pracy 
z cudzoziemcami, bowiem stanowią oni ważną grupę klientów tych urzędów 
(czasem nawet jedyną), co jednak nie oznacza, że pozostałe (z drugiej grupy) 
nie powinny umieć postępować w przypadku, gdy obcokrajowiec będzie chciał 
załatwić sprawę pozostającą w ich kompetencji. 
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Z przeprowadzonych badań oraz praktyki pracy z migrantami wynika jednak, 
że ogólna ocena przygotowania polskich urzędów wypada słabo, choć istnie-
ją pozytywne przykłady instytucji, starających się wyjść naprzeciw potrzebom 
klientów-cudzoziemców. 

Opisując pracę polskich urzędów, chciałbym oprzeć się przede wszystkim 
na wynikach dwóch badań przeprowadzonych w 2009 r. przez Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej. Pierwsze z nich ewaluowało pracę Wydziału Spraw Cu-
dzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod kątem przestrzegania 
w nim praw przysługujących cudzoziemcom1. Jest to urząd, który obsługuje naj-
większą liczbę obcokrajowców w Polsce – wydaje co trzecią decyzję w sprawie 
legalizacji pobytu (zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedle-
nie się lub na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej2). 
W ramach badań zapytano klientów Wydziału o jego ocenę (300 ankiet z cu-
dzoziemcami oraz 4 wywiady grupowe jakościowe z 24 osobami łącznie), jak 
również przeprowadzono 20 wywiadów pogłębionych z zatrudnionymi w nich 
urzędnikami. Drugie badanie Stowarzyszenie prowadziło wspólnie z Instytutem 
Spraw Publicznych3. Jego celem było sprawdzenie, w jaki sposób prawa obco-
krajowców są realizowane przez różne instytucje wsparcia społecznego, jakie 
działają w Warszawie (ośrodki pomocy społecznej, urzędy dzielnic, organiza-
cje pozarządowe i urzędy pracy). W jego ramach przeprowadzono 29 wywia-
dów z pracownikami różnych instytucji działających w tym mieście oraz 4 wy-
wiady grupowe z 20 migrantami. Warszawa jest miejscem, w którym osiedla 
się największa liczba cudzoziemców w kraju, więc stołeczne urzędy stosunko-
wo często (w porównaniu z innymi miastami) spotykają się z migrantami, stąd 
interesujące było sprawdzenie, na ile są one przygotowane do obsługi obco-
krajowców. Wyniki powyższych badań uzupełniono o analizę literatury i inne 
prowadzone wśród cudzoziemców badania w zakresie, w jakim dotyczą one 
omawianej problematyki. 

1 Badanie było prowadzone w ramach projektu „Przyjazny Urząd dla Każdego. Ewaluacja sy-
stemu funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego”, 
fi nansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, a także projektu „Sąsiedzi czy intru-
zi – badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce”, fi nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Szczegółowe wy-
niki badań znajdują się w publikacji: Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw 
Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, red. W. Klaus, Warszawa 2009.

2 Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców za lata 2007–2009, dostępnych na stronie: 
h	 p://www.udsc.gov.pl/Zestawienia,roczne,233.html.

3 Badanie zostało zrealizowane na zlecenie i ze środków urzędu m.st. Warszawy, a jego wy-
niki zostały opublikowane w: Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m.st. 
Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów, red. W. Klaus, J. Fre-
lak, Warszawa 2010, dostępne na: h	 p://www.interwencjaprawna.pl/docs/ewaluacja-funkcjo-
nowania-instytucji-spolecznego-wsparcia.pdf.
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2. Reakcja urzędów na pojawienie się w nich cudzoziemców

2.1. Relacje na linii urzędnicy – cudzoziemcy 

Relacje urzędników z cudzoziemcami układają się różnie. Badania pokazują, że 
większość pracowników instytucji publicznych jest oceniana pozytywnie. Mi-
granci przyznają, że urzędnicy odnoszą się do nich z życzliwością i są uprzejmi. 
Lepsze oceny naszej administracji wystawiają osoby, które stosunkowo dobrze 
sobie w Polsce radzą. Więcej krytycznych uwag pojawia się ze strony osób, któ-
rych sytuacja jest trudna i niepewna – potrzebują oni większego wsparcia, mają 
więc większe oczekiwania wobec instytucji publicznych, które często nie są za-
spakajane (z różnych przyczyn, zazwyczaj nieleżących po stronie urzędników)4. 
Pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, mający duże doświad-
czenie w pracy z ludźmi z innych kultur, twierdzą, że najważniejsze jest, aby 
traktować ich z szacunkiem i należytą uwagą: „Przychodzą tu ludzie roztrzęsie-
ni, zdenerwowani, a koleżanki do nich zawsze z szacunkiem i taktem mówią, 
wtedy oni się uspokajają, przestają się bać. Ze wszystkich urzędów cudzoziem-
cy najbardziej lubią przychodzić do WCPR, bo tu się z nimi rozmawia z szacun-
kiem, wysłuchuje ich”5.  

Przytoczona wyżej wypowiedź powinna być „oczywistą oczywistością” 
w pracy urzędów. Wynika z niej jednak, że skoro pracownicy WCPR są wyjątko-
wi w tym zakresie, to znaczy, że cudzoziemcy często spotykają się z odmiennym 
traktowaniem ze strony innych instytucji. Migranci zwracali uwagę na przypad-
ki lekceważącego stosunku niektórych urzędników do nich, jakby robili „łaskę” 
obsługując ich. Część z urzędników uważa, że przecież w Polsce mamy bardzo 
wielu potrzebujących i że to właśnie im powinniśmy pomóc w pierwszej ko-
lejności, a nie cudzoziemcom6. Dają to tym ostatnim odczuć, kiedy prowadzą 
ich przypadek. Nie dziwni więc, że obcokrajowcy czują się gorzej traktowani 
– jak kombinatorzy czy nawet przestępcy. Mówią oni, że: „Najgorsza jest at-

4 N. Ryabinska, Warszawskie instytucje wsparcia społecznego w oczach migrantów, w: Ewa-
luacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m.st. Warszawy w zakresie właściwej re-
alizacji praw przymusowych migrantów, op. cit., s. 50, 52; J. Frelak, A. Korolec, Funkcjonowanie 
Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w oczach imigrantów, 
w: Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, op. cit., s. 60–61.

5 J. Frelak, A. Korolec, M. Miszkowski, M. Wojciechowska, Praca z migrantami przymusowy-
mi – doświadczenia warszawskich urzędów, w: Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego 
wsparcia m.st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów, op. cit.,  
s. 40–41.

6 H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej 
w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Kraków 1998, s. 148.
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mosfera. Nie przychodzisz tam jako równoprawny człowiek, ale jesteś komuś 
coś winien. Czujesz się niepewnie. Idziesz się tam tłumaczyć”7. Częste jest tak-
że zwracanie się do obcokrajowców w formie „ty” zamiast „Pan/Pani”. Doty-
ka to głównie cudzoziemców ze Wschodu. Szczególnie często skarżyli się oni 
na ksenofobiczne zachowania przejawiane przez urzędników. W prowadzonych 
w 2007 r. wywiadach z pracownikami powiatowych urzędów pracy na temat in-
tegracji uchodźców, badacze spotykali się z lekceważącym określaniem uchodź-
ców przez pracowników tych instytucji jako „Ruskie”. W tę kategorię łączone 
były wszystkie osoby, które mieszkały w byłych państwach Związku Radzieckie-
go, a więc także Ukraińcy i Czeczeni8. 

Na stereotypowe myślenie o cudzoziemcach osób pracujących z nimi i nie-
właściwe ich traktowanie zwracają również uwagę inni badacze. 

Urzędnicy nie tylko kierują się uprzedzeniami, ale także są nieuprzejmi oraz nie okazu-
ją imigrantkom szacunku. Zachowując się w sposób, który upokarza imigrantki, pragną 
pokazać ich niższość. W powyższym kontekście problemem okazuje się poczucie władzy 
i bezkarności panujące wśród urzędników, wzmacniane dodatkowo brakiem mechani-
zmów kontrolujących ich kompetencje oraz pracę9. 

Można zetknąć się z lekceważącym podejściem do migrantów i ich proble-
mów czy wręcz depersonalizowaniem tych osób w wypowiedziach urzędników 
w trakcie wywiadów, jakie prowadzono z nimi w ramach różnych badań. Nie-
jednokrotnie pracownicy administracji wskazywali wówczas, iż jedną z podsta-
wowych barier w integracji jest roszczeniowość cudzoziemców i brak przeja-
wiania przez nich chęci współpracy10. Jeden z nich tak o tym mówił: 

Wielu cudzoziemców uważa, że skoro to oni są pokrzywdzeni, musieli opuścić swój kraj, 
to oni tu przyjechali i wszystko im się należy. My musimy dać na zapewnienie wszystkiego11. 

Jednak przy takich stwierdzeniach często nie biorą pod uwagę uwarunko-
wań zewnętrznych, wynikających z kultury lub ze sposobu dotychczasowego ży-
cia w Polsce – trudno bowiem wymagać od osoby, która kilka lat spędziła bez-
czynnie w ośrodku dla uchodźców (nie ze swojej woli i winy), by naraz w szybki 

7 J. Frelak, A. Korolec, Funkcjonowanie…, op. cit., s. 62, 60.
8 B. Samoraj, Ocena skuteczności Indywidualnych Programów Integracji. Wyniki badań 

przeprowadzonych wśród osób zajmujących się uchodźcami, w: Przystanek Polska. Analiza pro-
gramów integracyjnych dla uchodźców, red. J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski, Warszawa 2007, 
s. 90. Z takimi wypowiedziami spotykają się także pomagający cudzoziemcom i towarzyszący im 
w różnych sytuacjach pracownicy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

9 M. Warat, Instytucjonalne ograniczenia czy stereotypy? Migrantki, urzędnicy i kultura biu-
rokracji, w: Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slany, Kraków 2008, s. 245.

10 Por. np. B. Samoraj, Ocena skuteczności…, op. cit., s. 89.
11 J. Frelak i in., Praca z migrantami…,  op. cit., s. 42. 
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sposób stała się bardzo aktywna i odnalazła w trudnym nawet dla części Pola-
ków labiryncie polskiej administracji. Problem ten jest czasem zauważany na-
wet przez respondentów, którzy wskazują na to, że cudzoziemcy się nie orien-
tują, mają mylne wyobrażenie o polskiej rzeczywistości etc. Jednak skąd mają 
to wszystko wiedzieć, skoro nikt nie zadał sobie trudu, by w odpowiedni spo-
sób pokazać im, jak się żyje w naszym kraju. A grupą w szczególnym stopniu 
odpowiedzialną za to są między innymi właśnie ci urzędnicy12.

W badaniach prowadzonych wśród przymusowych migrantów szczegól-
nie negatywnie oceniani byli pracownicy ośrodków dla uchodźców, przede 
wszystkim pracujący w nich personel pomocniczy (ochroniarze i sprzątaczki). 
Odnosili się oni do uchodźców, używając słów powszechnie uznanych za obraź-
liwe, wyzywali ich (np. Czeczenów od „Cyganów”, co jest dla nich szczególną 
obrazą, czy od „czarnych brudnych świń”), krzyczeli na cudzoziemców, używa-
li rozkazującego tonu w stosunku do nich oraz wprowadzali „swoje porządki” 
wieczorami, gdy nie było innych pracowników – wykorzystywali swoją pozy-
cję dominującą i domagali się wykonywania poleceń, niewynikających z regu-
laminu ośrodka. Jako przykład niewłaściwego zachowania wskazywano także 
wchodzenie do pokoi cudzoziemców bez pukania. O części z tych zachowań 
wiedział personel merytoryczny (pracownicy socjalni), jednak żadne działania 
zmierzające do zmiany tych naruszeń godności i prawa do prywatności uchodź-
ców nie zostały podjęte13. Warto także zwrócić uwagę na to, że wiele osób pra-
cujących z uchodźcami obawia się ich – jak mówi jeden z pracowników: może 
nie obawy, tylko dystans i niepewność łapię14. Spotykają się oni także stosun-
kowo często z agresją ze strony cudzoziemców – głównie werbalną, choć były 
także przypadki agresji fi zycznej. Ta ostatnia zazwyczaj jest jednak skierowa-
na do przedstawicieli personelu pomocniczego i najprawdopodobniej wynika 
z długotrwałego oraz nieodpowiedniego ich zachowania wobec uchodźców15. 

Badania lekarzy pracujących z cudzoziemcami (prowadzone przez Halinę 
Grzymałę-Moszczyńską) pokazały, że uważali oni, iż do kontaktu z pacjentami 
i postawienia diagnozy nie jest im potrzebna znajomość języka cudzoziemców 

12 A. Maciejko, Z. Olszewska, Preintegracja i integracja Czeczenów w Polsce – rzeczywistość 
i rekomendacje, w: Migranci na polskim rynku pracy – rzeczywistość, problemy, wyzwania, red: 
W. Klaus, Warszawa 2007, s. 91–92,95 oraz A. Chrzanowska, Kulturowe uwarunkowania funkcjo-
nowania migrantów przymusowych na polskim rynku pracy na przykładzie społeczności czeczeń-
skiej, w: Migranci na polskim rynku pracy – rzeczywistość, problemy, wyzwania, op. cit.

13 M. Ząbek, S. Łodziński, Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Warsza-
wa 2008, s. 379; K. Gracz, Przymusowe migracje a perspektywy wielokulturowości w Polsce, w: 
Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, red. A. Gutkowska, Warsza-
wa 2007, s. 134–139.

14 W. Klaus, Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców 
w Polsce, „Archiwum Kryminologii” 2010, t. XXXII (w druku).

15 Ibidem.
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ani ich kultury – tak samo, jak nie jest to potrzebne pediatrze w przypadku ma-
łego dziecka. Jednak z drugiej strony jako główne przeszkody w zatrudnieniu 
lekarza obcokrajowca w Polsce te same osoby wskazywały nieznajomość na-
szej kultury i języka16. Pokazuje to małą empa
 ę pracowników służby zdrowia 
i ich lekceważący stosunek do przedstawicieli innych narodowości. Opisując 
przebieg wizyty u lekarza, migranci mówią: Ja wszedłem, on [lekarz] popatrzył 
na moje pleca, pomacał. I tyle. Wypisał jakieś pigułki, powiedział, bym poszedł 
do apteki, kupił je17. 

Z badań wynika, że głównym problemem, z jakim stykają się cudzoziemcy 
w polskich urzędach, jest jednak brak znajomości choćby podstawowych ję-
zyków – urzędnicy nie znają rosyjskiego ani angielskiego. Co najdziwniejsze, 
dotyczy to wszystkich instytucji, łącznie z tymi, których głównym powołaniem 
jest praca z obcokrajowcami. Tak mówi jedna z migrantek o Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim: Widziałam, jak inspektorzy rozmawiali po angielsku, 
ale po rosyjsku czy ukraińsku nigdy18. A przecież to są najpopularniejsze języ-
ki cudzoziemców – klientów tego urzędu. Wiele osób uważa, że zna rosyjski, 
bo przecież „polski jest tak podobny do rosyjskiego, że każdy się dogada”19. 
Ale problem może także leżeć w innym miejscu – część urzędników jest bardzo 
niechętna do załatwiania spraw w obcym języku, nawet jeśli go zna. W trak-
cie prowadzenia badań ankieterzy przysłuchali się rozmowie cudzoziemca, któ-
ry bezskutecznie próbował zadać po polsku pytanie, w końcu pyta pracownika 
urzędu „Do you speak English?”, na co pada odpowiedź: „Yes, ale niech pan ćwi-
czy polski”20. Bardzo często w urzędach można spotkać się ze stwierdzeniem, 
że polski jest u nas językiem urzędowym i cudzoziemcy muszą się do tego do-
stosować, zatem w innych językach żadne informacje nie będą udzielane. Na-
suwa się pytanie, czy ta niechęć do używania innego języka wynika z jego nie-
znajomości, czy też z uprzedzeń wobec cudzoziemców? 

Urzędnicy oczekują, iż cudzoziemcy przyjdą z tłumaczem w celu załatwienia 
swojej sprawy, często także upominają klientów, wytykając im nieznajomość 
polskiego. Tak mówi o tym jeden z pracowników warszawskiego OPS: Jeśli po-
jawi się ktoś, to będzie oczekiwanie, że będzie mówił po polsku albo że będzie 
miał tłumacza. Identycznie wypowiadali się także pracownicy PUP21. Zdarza się 

16 H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Goście i gospodarze…, s. 118–119; M. Ząbek, S. Ło-
dziński, Uchodźcy w Polsce…, s. 378–379. 

17 M. Pawlak, N. Ryabinska, Dlaczego uchodźcy „nie chcą” integrować się w Polsce? Ocena 
skuteczności programów integracyjnych z punktu widzenia uchodźców, w: Przystanek Polska. 
Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski, Warszawa 
2007, s. 121.

18 J. Frelak, A. Korolec, Funkcjonowanie…, op. cit., s. 64.
19 K. Gracz, Przymusowe migracje…, op. cit., s. 131.
20 J. Frelak, A. Korolec, Funkcjonowanie…, op. cit., s. 64.
21 J. Frelak i in., Praca z migrantami…, op. cit., s. 26, 29.
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nieraz, że przyjście bez tłumacza udaremnia załatwienie jakiejkolwiek sprawy. 
Warto to podejście zderzyć z doświadczeniami z innych krajów, gdzie w urzę-
dach obsługujących migrantów zatrudnia się ich przedstawicieli, a minimalnym 
wymaganiem jest, by osoby tam pracujące znały przynajmniej podstawowe ję-
zyki największych grup cudzoziemców, którym pomagają22. 

Niektórzy urzędnicy jednak zauważają swoje słabe strony i wskazują, 
że najpotrzebniejszym dla nich wsparciem byłoby zorganizowanie im kursów 
językowych23. Trzeba bowiem przyznać, że ten defi cyt obniża skuteczność pracy 
urzędników. Jeden z migrantów tak mówił o tym: 

[pracownicy socjalni] tłumaczą [gdzie zwracać się w odpowiednich sprawach], ale jeżeli 
osoba [migrant] połowy z tego nie rozumie, co się do niej mówi, to ona nie zrozumie 
i nie pójdzie [tam, gdzie ją skierowano]. […] Byłoby łatwiej, gdyby [któryś z pracowni-
ków socjalnych] mówił po rosyjsku24. 

I tu dochodzimy do obowiązków polskiej administracji wobec cudzoziemców 
w rozumieniu urzędników, a więc pośrednio stwierdzenia, jak defi niują oni in-
tegrację obcokrajowców. Osoby pracujące z uchodźcami – pytane w badaniach 
wprost o to pojęcie  – w zasadzie przytaczają defi nicje z literatury25. Zauważają 
także, iż jest to proces dwustronny, w którym uczestniczy także społeczeństwo 
przyjmujące. Jednak, jak zwracał na to uwagę Maciej Ząbek, czasem pod nazwą 
„integracja” kryje się zakamufl owana, bardziej wyrafi nowana forma polityki 
asymilacyjnej26. I wydaje się, że z tym procesem mamy obecnie do czynienia 
w Polsce. Znamy defi nicje i wiemy, czym jest (a raczej powinna być) integracja, 
jednak pomimo tego oczekujemy, że wszyscy przyjezdni będą zachowywali się 
tak jak my i podzielali te same wartości. Skoro chcą żyć w polskim społeczeń-
stwie, to muszą się dostosować (znać nasz język, kulturę i nie wyróżniać się), 
a jeśli tego nie chcą, to mogą wrócić do kraju pochodzenia. My natomiast, jako 
społeczeństwo, nie musimy nic, a wszelką pomoc z naszej strony, niezależnie 
od jej wartości, migranci powinni przyjmować z ogromną wdzięcznością. 

2.2. Przygotowanie urzędników do pracy z cudzoziemcami 

Tu rodzi się kolejne pytanie: czy osoby, które pracują z cudzoziemcami, są 
do tego odpowiednio przygotowane? Czy mają większą, niż stereotypową, wie-

22 M. Pawlak, M. Bieniecki, Laboratoria integracji. Lekcje z doświadczeń brytyjskich, belgij-
skich, katalońskich i portugalskich, Warszawa 2009.

23 J. Frelak i in., Praca z migrantami…, op. cit., s. 24.
24 N. Ryabinska, Warszawskie instytucje…, op. cit., s. 52.
25 Patrz: B. Samoraj, Ocena skuteczności…, op. cit., s. 63–67.
26 M. Ząbek, Wstęp. Problemy adaptacji kulturowej migrantów, w: Między piekłem a rajem. 

Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce, red. M. Ząbek, Warszawa 2002, 
s. 18.
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dzę o osobach, z którymi się stykają? Jest ona szczególnie potrzebna, jeśli zada-
niem urzędnika jest dłuższa i intensywniejsza współpraca z migrantem, np. jeśli 
prowadzi z nim pracę socjalną. Konieczna jest wówczas znajomość kultury da-
nej osoby, wyznawanej przez nią religii, a także kraju jej pochodzenia, by wie-
dzieć, co klient mógł przeżyć przed przyjazdem do Polski, w jakich warunkach 
mieszkał etc. Niezbędne jest także uświadomienie sobie istoty procesów inte-
gracyjnych, faz szoku kulturowego, towarzyszących zmianie miejsca zamieszka-
nia, przez które przechodzi cudzoziemiec. Bez tego nie można zrozumieć okre-
ślonych zachowań migrantów, a część z nich można zinterpretować opacznie. 
W takich przypadkach bardziej intensywna praca z obcokrajowcem, a przede 
wszystkim pomoc w jego integracji, jest niemożliwa. Badania pokazują tymcza-
sem, że urzędnicy są zaskoczeni obcą kulturą i jej przejawami, kiedy się z nią 
spotkają – nie rozumieją jej, czują się bezradni wobec innych reguł i ciężko 
jest im je zaakceptować. A przecież, by wspierać proces integracji i unikać kul-
turowych barier w komunikacji, kluczowa jest znajomość obu kultur. Tak o tym 
mówiła jedna z urzędniczek: 

Pierwsze: zrozumieć. Tylko zrozumieć. My mamy moralny, psi, przepraszam, obowią-
zek dowiedzieć się, co to za ludzie do nas przyszli, nie to, że zawracają głową, nie to, że 
są brudni, źle wychowani27. 

Tymczasem z badań wynika, że wyżej opisana wiedza jest na ogół znikoma 
wśród pracowników administracji publicznej28. Jedna z respondentek w bada-
niach powiedziała: Ja, biorąc cudzoziemców, półtora roku temu nie wiedziałam 
o nich nic29. I to jest w zasadzie norma w polskiej rzeczywistości. Pracownicy 
zatrudniani do pracy z obcokrajowcami nie są przygotowywani do tego – wie-
dzę zdobywają w praktyce, podczas codziennych zajęć. Dysponują głównie za-
pałem i ogromnymi chęciami (przynajmniej w początkowym okresie pracy)30. 
Problemem jest natomiast, iż wiedza taka nie jest wymagana w procesie rekru-
tacji oraz że w zatrudniających nowych pracowników urzędach nie są prowa-
dzone żadne działania wprowadzające, które przygotowywałyby ich do pracy. 
Pojawiają się wprawdzie szkolenia, które mają zapełnić tę lukę (są prowadzone 
bardzo często przez organizacje społeczne), ale zwykłe kilkudniowe szkolenia 
nie wystarczą, by przygotować kogoś do profesjonalnej pracy z migrantami. Or-
ganizowane są także studia podyplomowe, choć najczęściej dotyczą ogólnie mi-
gracji jako zjawiska i nie prowadzi się w ich trakcie zajęć praktycznych. Brakuje 

27 B. Samoraj, Ocena skuteczności…, op. cit., s. 90, 93–98.
28 Wyjątek stanowią tu niektórzy pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie – prze-

de wszystkim w Warszawie, Lublinie i Pruszkowie, ale jest to zaledwie kilka osób w kraju.
29 J. Frelak i in., Praca z migrantami…, op. cit., s. 27.
30 M. Ząbek, S. Łodziński, Uchodźcy w Polsce…, op. cit., s. 377, H. Grzymała-Moszczyńska, 

E. Nowicka, Goście i gospodarze…, op. cit., s. 119.
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również szkoleń specjalizacyjnych dla pracujących z cudzoziemcami pracowni-
ków socjalnych. Choć jest to jedna ze specjalizacji w pracy socjalnej, to obecnie 
żadna placówka nie prowadzi szkoleń II stopnia w tym zakresie. 

Prawdopodobnie właśnie brak wiedzy leży u podstaw lekceważenia proble-
matyki fachowej pomocy cudzoziemcom. W jednym z warszawskich OPS-ów, 
gdy jako grupa klientów pojawili się w nim migranci przymusowi, do pracy 
z nimi zostały wytypowane osoby z zespołu zajmującego się do tej pory bez-
domnymi, bowiem uznano, że sytuacja tych dwóch grup jest do siebie bardzo 
zbliżona. Tak mówi o przygotowaniu urzędników w wywiadzie jeden z eksper-
tów z zakresu integracji: 

dla nich [urzędników – WK] człowiek z obcej kultury jest wtłaczany w kategorie pol-
skiej rodziny problemowej – znaczy polski alkoholik, polski bezrobotny i uchodźca to 
jest to samo i żeby wiedza o różnicach kulturowych – […] nie ma żadnej31. 

Powoduje to niedostrzeganie odmiennych potrzeb cudzoziemców, którym 
nie wychodzi się naprzeciw i nie realizuje programów skierowanych tylko do tej 
grupy benefi cjentów.

Problemem jest także niewłaściwe przygotowanie merytoryczne urzędni-
ków do pracy z cudzoziemcami. Wielu pracowników instytucji, którzy nie pracu-
ją bezpośrednio z obcokrajowcami, nie dostrzega różnicy pomiędzy uchodźcą, 
osobą przebywającą w Polsce nielegalnie a pracownikiem migracyjnym, mimo 
że uprawnienia tych grup różnią się diametralnie. Urzędnicy nie widzą w tym 
jednak żadnego problemu. Uznają siebie za dobrze przygotowanych do obsłu-
gi cudzoziemców, bowiem wykonują takie same czynności niezależnie od tego, 
z kim mają do czynienia – Polakiem czy obcokrajowcem. Ich zdaniem spraw 
tych ostatnich jest niezwykle mało i nie są one trudne. Problem zauważają jed-
nak osoby wspierające cudzoziemców – Często instytucje nie są zorientowane, 
nie znają praw cudzoziemców – urządzamy im „szkolenia” przez telefon, fax32. 
Także migranci widzą te defi cyty. Opowiadali, że urzędnik czasem od nich wy-
maga, by przedstawili odpowiednie przepisy na potwierdzenie swoich słów 
czy roszczeń. Następuje tu odwrócenie obowiązków – to już nie pracownik 
administracji ma obowiązek znać przepisy, które są podstawą jego pracy, ale 
petent musi mu je wskazać, jeżeli chce załatwić swoją sprawę pozytywnie i sko-
rzystać z przysługującego mu prawa. Inaczej zostanie odesłany z przysłowio-
wym „kwitkiem”. Wskazywano także na przykłady błędnie udzielonych infor-
macji. Dotyczyło to niestety również funkcjonariuszy instytucji specjalizujących 
się w obsłudze obcokrajowców33. 

31 B. Samoraj, Ocena skuteczności…, op. cit., s. 67.
32 J. Frelak i in., Praca z migrantami…, op. cit., s. 46, 30.
33 J. Frelak, A. Korolec, Funkcjonowanie…, op. cit., s. 61, 53. Jako usprawiedliwienie można 

dodać, że wypowiedzi na ten temat dotyczyły sytuacji sprzed paru lat. Wówczas w Wydziale 
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Migranci zarzucali także urzędnikom uznaniowość w załatwianiu ich spraw 
w postaci wymagania w takiej samej sprawie od dwóch różnych osób innych 
dokumentów. Tu jednak sytuacja jest bardziej skomplikowana. Pozornie „taka 
sama sprawa” może być jednak zupełnie innym przypadkiem, a szczegóły 
(których migranci mogą nie być świadomi) często mają decydujące znaczenie 
w jej ocenie, stąd zasadne może być wymaganie innej dokumentacji. Zarzutem 
cudzoziemców była także konieczność wielokrotnego donoszenia kolejnych 
dokumentów, o których nie było mowy na początku, przy pierwszej wizycie34. 
Możliwe jest, iż dzieje się tak z powodu słabej komunikacji pomiędzy obiema 
stronami, wynikającej z nieznajomości języka oraz kultury – do klienta nie tra-
fi a właściwa informacja o tym, jakie dokładnie materiały są niezbędne do zała-
twienia jego sprawy. Ale może być też tak, że dopiero w trakcie postępowania 
okazuje się, że konieczne jest przedstawienie dodatkowych dowodów na fakty, 
które podnosi cudzoziemiec. Problemem mogą być również niejasne przepisy 
(o czym niżej). Nie można więc jednoznacznie ocenić w tym przypadku praktyki 
urzędników i uznać jej za niewłaściwą. 

Część z tych trudności mogłaby rozwiązać właściwa informacja dla cudzo-
ziemców, prowadzona przez władze publiczne. Migranci są bowiem zagubieni 
w naszej rzeczywistości, nie znają przepisów, nie rozumieją procedur, według 
których działa administracja – jak mówią mało kto potrafi  samodzielnie sięgnąć 
po informacje i sam załatwić sprawy35. Nie wiedzą, jakiej pomocy mogą oczeki-
wać od polskich instytucji ani gdzie się po nią zgłosić. Nie znają także „krok po 
kroku” drogi, jaką muszą przejść, by załatwić daną sprawę. Podpisują często doku-
menty w miejscu, gdzie im się każde, bez zrozumienia, po co i dlaczego to robią36. 

Jeżeli chodzi o informowanie cudzoziemców, powinno to się odbywać 
w dwojaki sposób. Po pierwsze poprzez wydawanie materiałów informacyj-
nych – ulotek, plakatów i broszur, ale także przez strony internetowe. Tymcza-
sem informatorów jest obecnie zdecydowanie za mało, na co zwracają uwagę 
w zasadzie wszyscy. Materiały drukowane powinny zawierać informacje w języ-
kach zrozumiałych dla klientów i być napisane w przystępny sposób – bez uży-

Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego fl uktuacja pracowników sięgała 
80% rocznie. W takim przypadku nowym urzędnikom trudno było w szybkim tempie wdrożyć 
się w skomplikowane i często kazuistyczne przepisy prawa o cudzoziemcach. Obecnie sytuacja 
uległa zdecydowanej poprawie – patrz W. Klaus, W kierunku urzędu przyjaznego cudzoziemcom 
– założenia przeprowadzonych badań i rekomendacje w zakresie koniecznych zmian, w: Przyjazny 
urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego, red. W. Klaus, Warszawa 2009, s. 12–13.

34 J. Frelak, A. Korolec, Funkcjonowanie…, op. cit., s. 63.
35 Ibidem, s. 59.
36 O braku zrozumienia idei indywidualnych programów integracji przez uchodźców patrz: 

M. Pawlak, N. Ryabinska, Dlaczego uchodźcy…, op. cit., s. 124–127. Por. także M. Warat, Instytu-
cjonalne ograniczenia…, op. cit., s. 245, 249.
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wania urzędowego czy prawniczego żargonu. Powinny być wydawane przez 
instytucje publiczne i szeroko dystrybuowane w środowiskach i miejscach, 
w których obracają się migranci. Ważne jest także, by przedstawiały aktualny 
stan prawny (z tym czasem bywa problem, szczególnie w publikacjach organi-
zacji pozarządowych). Materiały te powinny zawierać informacje o prawach 
i obowiązkach cudzoziemców w postępowaniu, określać szczegółowo stawiane 
przed nimi wymagania (odnośnie koniecznych do przedstawienia dokumentów, 
prawdopodobieństwa przesłuchań czy wizyt dokonywanych przez urzędników 
lub policjantów etc.), a także ogólnie prezentować kompetencje danego urzę-
du37. To ostatnie jest szczególnie istotne do dobrego funkcjonowania migran-
tów w społeczeństwie, bowiem nawet Polakowi trudno jest czasem określić, 
jaka instytucja jest uprawniona do zajęcia się daną sprawą, a dla obcokrajowca 
to prawdziwy labirynt, którego bez wskazówek i informacji nie sposób przebyć. 
Poza materiałami drukowanymi, wszystkie potrzebne informacje powinny być 
również przedstawiane cudzoziemcowi ustnie przez urzędnika załatwiającego 
jego sprawę – także przy zachowaniu zasady zrozumiałości i przystępności języ-
kowej. Nie należy zapominać, że wymagają tego same przepisy (art. 9 kodeksu 
postępowania administracyjnego). Tymczasem urzędnicy, zamiast prowadzić 
we właściwy sposób działania informacyjne, narzekają, że cudzoziemcy nie po-
trafi ą wypełnić samodzielnie wniosków, a zamiast im w tym pomóc, odsyłają 
do innych instytucji lub organizacji pozarządowych38. 

Niezwykle ważne jest również organizowanie dla cudzoziemców zajęć 
na temat polskiej kultury, zwyczajów oraz prawa, w tym pracy polskich urzę-
dów i ich kompetencji. Zwracały na to uwagę osoby pracujące z uchodźcami. 
Szkolenia takie powinny być prowadzone od jak najwcześniejszego etapu poby-
tu w naszym kraju. Zapobiegnie to choć części różnego rodzaju niewłaściwych 
zjawisk – zagubienia migrantów, ale także przejawiania przez nich nieakcepto-
wanych przez polskie społeczeństwo zachowań, których mogą nie być świado-
mi (np. bigamii oraz wieku, od jakiego dozwolone jest zawieranie małżeństw)39.

Migranci zarzucali polskim urzędnikom również nadmierną ingerencję 
w ich prywatność. Mówili o tym przede wszystkim małżonkowie obywateli 
polskich, przechodzący przez procedurę sprawdzania legalności ich związku, 
tzn. czy nie miał on na celu obejścia przepisów – tj. czy nie został zawarty tyl-
ko w celu uzyskania legalizacji pobytu w naszym kraju. W trakcie tego postę-
powania urzędnicy zadają swoim klientom bardzo intymne pytania, by ustalić, 
czy żyją oni razem. Przesłuchanie to odbywa się jednak zazwyczaj w pomiesz-

37 Więcej na ten temat patrz: J. Frelak, W. Klaus, A. Korolec, Wnioski i rekomendacje, w: Ewa-
luacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m.st. Warszawy w zakresie właściwej rea-
lizacji praw przymusowych migrantów, red. W. Klaus, J. Frelak, Warszawa 2010, s. 7–8.

38 N. Ryabinska, Warszawskie instytucje…, op. cit., s. 54.
39 Więcej na ten temat: W. Klaus, Integracja – marginalizacja…, op. cit.
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czeniach, które nie są przystosowane do prowadzenia podobnych rozmów, 
co wynika z trudności lokalowych urzędów. Często w jednym pomieszczeniu 
prowadzone są równolegle dwa przesłuchania różnych osób. Czasem odbywają 
się one w obecności innych urzędników, siedzących i pracujących w danym po-
koju. Na podobne problemy zwracali także uwagę pracownicy socjalni. Również 
prowadzone przez nich postępowania wymagają dogłębnego poznania klienta 
i jego potrzeb, tymczasem rozmowy z cudzoziemcami toczą się nieraz w obec-
ności innych osób, bowiem brakuje pomieszczeń przystosowanych do ich pro-
wadzenia i zapewniających prywatność40. 

2.3. Szczególne potrzeby migrantów i ich realizacja

Niewątpliwie migranci stanowią odrębną grupę klientów polskich urzędów, 
która ma specjalne potrzeby, co powinno prowadzić do opracowania specy-
fi cznych, odpowiadających na nie programów czy innych aktywności. W bada-
niach wskazywano na te sfery, w których cudzoziemcy potrzebują szczególnego 
wsparcia. Przede wszystkim jest to poradnictwo – psychologiczne oraz prawne. 
Bezdyskusyjnie część obcokrajowców, głównie migranci przymusowi, potrzebu-
je pomocy psychologa. Tyle, że musi to być właściwa pomoc – udzielana przez 
osobę znającą się na specyfi cznych problemach osób przyjezdnych, rozumieją-
cą fazy szoku kulturowego oraz umiejącą pracować z osobami, które przeszły 
traumę, biorącą pod uwagę odmienność kultur i – co za tym idzie – koniecz-
ność innego typu pracy z reprezentantami różnych narodowości. Do tego ko-
nieczna jest także znajomość języka cudzoziemca lub umiejętność (i możliwość) 
pracy poprzez tłumacza. Niestety instytucje publiczne najczęściej nie dysponu-
ją takimi specjalistami. Niektórym cudzoziemcom potrzebne jest również idące 
dalej wsparcie kryzysowe – w wyjściu z sytuacji, w jakiej się znaleźli. Pomoc 
tego typu jest również w Polsce niedostateczna, na co skarżą się migranci41. 
Jednak instytucje są często bezradne, a wsparcie, jaką mają do zaoferowania, 
nie jest w stanie rozwiązać problemów danej osoby i jej rodziny. Jako przykład 
można podać ograniczony czas przebywania w ośrodku interwencji kryzysowej 
– zakwaterowanie może trwać tylko trzy miesiące. W tym czasie trudno oczeki-
wać, by problem, z jakim boryka się dana osoba, mógł być rozwiązany i by zna-
lazła ona nowe miejsce do życia. 

40 J. Frelak, A. Korolec, Funkcjonowanie…, op. cit., s. 61–62; J. Frelak i in., Praca z migranta-
mi…, op. cit., s. 25. O prawnych problemach w postępowaniach o ustalenie legalności małżeństwa 
patrz: A. Wróblewska-Zgórzak, Prawne aspekty zawierania małżeństw polsko–cudzoziemskich, 
„Analizy, Raporty, Ekspertyzy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej” 2010, nr 1.

41 H. Grzymała-Moszczyńska, Uchodźcy jako wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowot-
nej, w: Migranci na polskim rynku pracy – rzeczywistość, problemy, wyzwania, op. cit.; J. Frelak 
i in., Praca z migrantami…, op. cit., s. 34–35; 54.
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Konieczne jest także bezpłatne wsparcie prawników. Cudzoziemcy, jak było 
przedstawione powyżej, zazwyczaj nie znają polskiej rzeczywistości, nie mó-
wiąc już o skomplikowanych procedurach prawnych. By radzić sobie z nimi, nie-
zbędna jest pomoc specjalisty. Musi on również odznaczać się specyfi cznymi 
cechami – poza znajomością języków, w tej pracy konieczne jest zrozumienie 
procesów międzykulturowych i idących za nimi zachowań klientów, a przede 
wszystkim duża wiedza na temat szeroko rozumianego prawa o cudzoziem-
cach42. Takich specjalistów jest w Polsce także niezwykle mało i pracują oni naj-
częściej w organizacjach pozarządowych. 

Kolejnym, niezbędnym typem wsparcia jest prowadzenie szkoleń zawo-
dowych i innych aktywności ukierunkowanych na pomoc w wejściu na rynek 
pracy. Oczywiście znów muszą one być zaprojektowane pod kątem potrzeb 
i możliwości cudzoziemców. Tymczasem w zgodnej opinii wszystkich – migran-
tów i urzędników (za wyjątkiem pracowników urzędów pracy) – takie działania 
nie są podejmowane. Inne osoby pomagające cudzoziemcom pracę tych insty-
tucji przedstawiają w następujący sposób: 

Jeśli chodzi o Urzędy Pracy, to nie słyszałam o nikim, komu Urząd znalazł pracę. […] Cu-
dzoziemcy nie korzystają z Urzędu Pracy w inny sposób niż z takiego, który daje im sto-
pień bezrobotnego i ubezpieczenie zdrowotne, ale też Urząd Pracy nie wychodzi z jaki-
miś szczególnymi propozycjami do cudzoziemców, ale to musi być jakaś interakcja, żeby 
coś się zadziało. 

Tymczasem potrzeby w tym zakresie są ogromne43. 
Jednym z kluczowych problemów jest także brak dostępnych cenowo miesz-

kań dla migrantów przymusowych. Bez zapewnienia dachu nad głową inte-
gracja cudzoziemca będzie iluzją. Jednakże wynajęcie mieszkania na wolnym 
rynku jest zbyt drogie, by cudzoziemiec mógł utrzymać swoją rodzinę (często 
wielodzietną). A zaznaczyć należy, że migranci pracują najczęściej poniżej swo-
ich kwalifi kacji oraz za niższe stawki niż obywatele danego państwa. Problem 
mieszkalnictwa jest szerszym zagadnieniem, bowiem generalnie w Polsce wy-
stępuje znaczny defi cyt taniego budownictwa komunalnego, dostępnego dla 
osób mniej zamożnych. 

Są jednak instytucje, które zauważają w swojej pracy potrzeby migrantów 
i starają się na nie odpowiedzieć. Warto przytoczyć tu kilka pozytywnych przy-
kładów. Pierwszym jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – jedna z pla-
cówek najbardziej doświadczonych w pracy z uchodźcami w Polsce i bardzo 

42 M. Warat, Instytucjonalne ograniczenia…, op. cit., s. 242–243; H. Grzymała-Moszczyńska, 
Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków 2000, s. 58.

43 J. Frelak i in., Praca z migrantami…, op. cit., s. 38–39, także ibidem, s. 51, 54; I. Koryś, Audyt 
umiejętności osób ubiegających się o status uchodźcy, Warszawa 2008.
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dobrze oceniana w badaniach zarówno przez samych cudzoziemców, jak i pra-
cowników organizacji pozarządowych44. Od 2009 r. realizuje ono ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Integracja dla samodzielności”, 
w którym jedną z grup docelowych, obejmowanych wsparciem, są uchodźcy 
i osoby z ochroną uzupełniającą. Zaplanowane dla nich działania wykraczają 
poza dotychczasowe możliwości WCPR i wynikają z potrzeb cudzoziemców, ja-
kie zostały zdiagnozowane w dotychczasowej pracy tej instytucji45. Inne, choć 
częściowo podobne wsparcie skierowane do tej grupy migrantów, prowadzi 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach kilku projektów, reali-
zowanych także ze środków europejskich, często wspólnie z organizacjami po-
zarządowymi (Caritas oraz Fundacją A-Venir). Spośród nich niezwykle ważnym 
działaniem jest prowadzenie mieszkań chronionych dla uchodźców46. Dobrą 
współpracą z organizacjami pozarządowymi może pochwalić się także Wydział 
Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Prowadzi on 
Forum Cudzoziemców, będące miejscem wymiany doświadczeń i informacji 
mazowieckich organizacji działających na rzecz obcokrajowców. Jest także part-
nerem w projektach organizowanych przez III sektor, które mają na celu polep-
szenie pracy Wydziału, w szczególności poprzez zwiększenie dostępu do infor-
macji dla cudzoziemców oraz szkolenia dla urzędników47. Również Urząd m.st. 
Warszawy dostrzega migrantów jako jedną z wymagających wsparcia grup spo-
łecznych – w organizowanych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych 
wydzielił on środki na prowadzenie projektów na rzecz cudzoziemców. 

3. Prawo i polityka państwa w odniesieniu do cudzoziemców

3.1. Przepisy prawne jako wsparcie cudzoziemców w egzekwowaniu ich praw

Zauważalnym problemem są przepisy dotyczące życia migrantów w naszym 
kraju48. Ich lektura prowadzi do wniosku, że większość z nich została skonstru-
owana w taki sposób, jakby ustawodawca nie przewidywał, iż w Polsce mogą 

44 J. Frelak i in., Praca z migrantami…, op. cit., s. 23; N. Ryabinska, Warszawskie instytucje…, 
op. cit., s. 53.

45 Więcej na stronie projektu: h	 p://www.samodzielnosc.wcpr.pl/.
46 Więcej na: h	 p://www.mopr.lublin.pl.
47 O Forum patrz: h	 p://www.mazowieckie.pl/ngo/fora.html; WSC MUW realizuje projekt 

pt. „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców” wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Praw-
nej i Fundacją Polskie Forum Migracyjne ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji 
Obywateli Państw Trzecich.

48 Więcej na temat przepisów dyskryminujących cudzoziemców patrz w tym tomie: W. Klaus, 
K. Wencel, Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce 2008–2010, s. 61.
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mieszkać cudzoziemcy. Brakuje więc w nich rozwiązań specyfi cznych, jakie 
wiążą się z migracjami i doświadczeniami obcokrajowców – np. dopuszczenia 
innych wzorów dokumentów, bowiem w państwie pochodzenia cudzoziem-
ca mogą nie obowiązywać rozwiązania podobne do polskich albo też jego 
władze w ogóle mogą nie wydawać określonych zaświadczeń. To zagadnie-
nie jest szczególnie istotne w urzędach stanu cywilnego w trakcie zawierania 
małżeństw czy rejestrowania dzieci i wpisywania danych rodziców do aktów 
urodzenia. Ale dotyczy także niemożności przedstawienia określonych doku-
mentów, z których następnie wywodzi się dane uprawnienia, i brak innej moż-
liwości dowiedzenia określonego faktu49.

Ponadto niektórych kwes
 i przepisy w ogóle nie regulują. W takim przy-
padku decyduje swoboda urzędników w ich interpretowaniu. Wielu z nich boi 
się podjąć jakąkolwiek decyzję, jeśli dane uprawnienie lub rozwiązanie wprost 
nie jest zapisane w ustawie. W związku z tym stosują oni różne strategie uniko-
we. Jedną z nich jest odmowa przyjęcia wniosku, który „przecież i tak zostanie 
odrzucony”50. Czasem pracownik perswaduje klientom, że coś jest niemożliwe 
do realizacji51. Dzięki temu nie musi borykać się z trudną dla niego sprawą, bo-
wiem blokuje jej wszczęcie. Wszystko to odbywa się ustnie, nie pozostaje ża-
den ślad na piśmie, trudno więc gdziekolwiek zaskarżyć takie działanie. Jeśli 
cudzoziemiec da za wygraną, nikt nie dowie się o niewłaściwych praktykach. 
Natomiast gdy zwróci się o pomoc do jakiejś organizacji pozarządowej i ktoś 
wesprze jego starania, nagle okazuje się, że można załatwić daną sprawę. Wy-
maga to jednak wielu godzin rozmów i wizyt ze strony pracownika organizacji. 
Jak podkreślają sami urzędnicy, te „pozytywnie” rozpatrzone sprawy stanowią 
oczywiście „wyjątki”, a kolejne podobne sprawy już nie będą w ten sposób roz-
patrywane. Urzędnicy dają odczuć, że zrobili grzeczność cudzoziemcowi, a na-
wet że ich działanie jest niezgodne z przepisami i nie powinni w ogóle podej-
mować danego rozstrzygnięcia. Okazuje się zatem, iż pozytywne załatwienie 
sprawy zależy od miejsca zamieszkania cudzoziemca, od urzędnika rozpatrują-
cego daną sprawę52, jak też od ewentualnego zewnętrznego wsparcia i naci-
sków na niego, by wskazał podstawę prawną swojej odmowy. Trzecią taktyką 

49 Na przykład, aby otrzymać dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa, trzeba przedstawić 
akt zgonu lub udowodnić, że ojciec jest nieznany. Tymczasem dla uchodźczyń dokument taki 
jest niemożliwy do zdobycia, jeśli ich mąż i ojciec dzieci zginął w walkach na wojnie czy też został 
zabity przez rosyjskich żołnierzy w obozie fi ltracyjnym. 

50 Por. np. M. Warat, Instytucjonalne ograniczenia…, op. cit., s. 244–245.
51 Na przykład w jednym z urzędów pracownik Stowarzyszenia dowiedział się także, że cudzo-

ziemiec nie może złożyć oświadczenia, bowiem mogą je składać jedynie Polacy, a obcokrajowcom 
to prawo nie przysługuje. Jest to oczywista nieprawda.

52 Takie przypadki także mają miejsce wobec uchodźców i sprawdzania karalności wniosko-
dawców programów integracyjnych – por. J. Frelak i in., Praca z migrantami…, op. cit., s. 35.
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stosowaną w urzędach jest żądanie od cudzoziemca donoszenia kolejnych nie-
zwykle trudnych lub wręcz niemożliwych do zdobycia dokumentów na potwier-
dzenie swoich żądań, co w żadnym razie nie wynika z obowiązujących prze-
pisów. 

Czasem różne typy urzędów stosują różne praktyki w podobnych spra-
wach. Dobrym przykładem jest tu transkrypcja imion i nazwisk z języków zapi-
sywanych przy użyciu innego alfabetu. Brakuje przepisów, które regulowałyby 
tę kwes
 ę. Więc różne instytucje stosują odmienne rozwiązania. I tak urzędy 
wojewódzkie oraz Urząd ds. Cudzoziemców, wydając karty pobytu czy inne 
dokumenty, posługują się transkrypcją, która jest wpisana do paszportu cu-
dzoziemca, ale już urzędy stanu cywilnego w aktach małżeństwa lub aktach 
urodzenia stosują transkrypcję według reguł języka polskiego. W konsekwen-
cji rodzic ma kompletnie inne nazwisko od swojego dziecka, co powoduje po-
tem trudności w funkcjonowaniu, szczególnie za granicą. Są to kwes
 e, których 
przepisy nie regulują, a powinny, bowiem praktyka jest tu różnoraka, a jej ne-
gatywne skutki obciążają cudzoziemców. 

Innym wartym wspomnienia niewłaściwym postępowaniem, które uderza 
w cudzoziemców, są działania niektórych placówek Straży Granicznej. Wymaga-
ją one od urzędników stanu cywilnego podania informacji o terminie zawiera-
nia małżeństw przez obcokrajowców, a następnie w dniu ślubu funkcjonariusze 
zjawiają się przed urzędem, sprawdzając legalność pobytu danej osoby. W przy-
padku braku podstawy pobytowej, migrant zostaje aresztowany i deportowa-
ny do kraju pochodzenia (dotyczy to także innych czynności podejmowanych 
przez cudzoziemców w USC, np. uznania dziecka). Straż broni się stwierdze-
niem, że zgodnie z przepisami ma prawo kontroli legalności pobytu cudzoziem-
ca, poza tym chroni Polki przed ich wykorzystywaniem przez obcokrajowców. 
Jednak należy zauważyć, że działania strażników godzą w ochronę życia rodzin-
nego, gwarantowaną Konstytucją oraz przepisami prawa międzynarodowego. 
Ponadto problem dotyczy osób dorosłych i ponoszących pełną odpowiedzial-
ność za swoje działania, a sprawdzenie legalności zawieranego małżeństwa na-
leży do kompetencji urzędów wojewódzkich i w tym zakresie jest przewidziana 
odpowiednia procedura. 

3.2. Polityka władz, czyli czy chcemy przyjmować w Polsce migrantów?

Powyżej opisane problemy prowadzą do pytania – czy chcemy w Polsce przyj-
mować migrantów? My – to jest społeczeństwo, ale przede wszystkim przed-
stawiciele władzy publicznej i administracji. Odpowiedź na to pytanie nie jest, 
jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, prosta, bowiem sami decy-
denci chyba jeszcze nie do końca ją znają. Sprzeczne są także ich działania. 
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Z jednej strony od kliku lat sukcesywnie otwieramy polski rynek pracy dla cu-
dzoziemców, głównie z państw sąsiadujących z Polską (Ukrainy, Białorusi, Ro-
sji, Mołdawii oraz Gruzji), ułatwiając im podejmowanie pracy bez konieczności 
uzyskiwania zezwolenia. Z drugiej jednak strony cały czas brakuje całościowej 
strategii migracyjnej53, nie są prowadzone żadne publiczne programy integra-
cyjne skierowane do innych grup obcokrajowców, niż migranci przymusowi, 
a integracja tych ostatnich także pozostawia, eufemistycznie mówiąc, bardzo 
wiele do życzenia. Władze także starają się nie zauważać dużej grupy cudzo-
ziemców (szacowanej nawet na 450 tysięcy54), którzy mieszkają w naszym kraju 
bez odpowiednich zezwoleń i żyją na granicy społeczeństwa. W ostatnim czasie 
większość nowoprzyjmowanych regulacji prawnych, dotyczących obcokrajow-
ców, wynikała natomiast z konieczności implementacji przepisów odpowied-
nich dyrektyw Unii Europejskiej i najczęściej nie wychodziła poza minimalne 
wymagania stawiane państwom członkowskim, bez refl eksji nad sytuacją ist-
niejącą w Polsce i potrzebami w zakresie polityki migracyjnej oraz wynikający-
mi być może stąd koniecznymi zmianami. 

Nie sposób nie przytoczyć także kilku faktów, jakie miały miejsce w ostatnim 
czasie. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zlikwidowano departament 
zajmujący się migracjami, a jego pracownicy zostali włączeni do innych struk-
tur. Pokazuje to spadek rangi tego zagadnienia w resorcie. W Ministerstwie 
Edukacji Narodowej nie ma pracownika, który zajmowałby się edukacją dzie-
ci cudzoziemców, MPiPS jest niezwykle bierny w zakresie wspierania integracji 
migrantów, a rozmowy o preintegracji osób ubiegających się o status uchodźcy 
od jak najwcześniejszego etapu ich życia w Polsce rozbijają się o brak partnera 
do rozmów – przedstawiciele zarówno MPiPS, jak i Urząd ds. Cudzoziemców 
twierdzą, że należy to do kompetencji tej drugiej instytucji. Także Departament 
Polityki Migracyjnej działający od 2007 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji nie może pochwalić się znaczącymi efektami swojej pra-
cy55. Ponadto wdrażanie funduszy europejskich wspierających integrację cudzo-
ziemców56 idzie z dużymi utrudnieniami, a władze publiczne (może z wyjątkiem 

53 Obecnie w MSWiA prowadzone są prace nad dokumentem „Polityka migracyjna Polski”. 
Ma on zostać przedstawiony do konsultacji społecznych w listopadzie 2010 r. Dokument został 
opracowany przez zespół złożony z urzędników. W jego przygotowaniu nie brali udziału przedsta-
wiciele świata nauki ani organizacje pozarządowe.

54 K. Iglicka, K. Gmaj, Undocumented Migra	 on. Coun	 ng the Uncountable. Data and Trends 
cross Europe. Country report: Poland, 2008, s. 18 (dostępny na stronie: h	 p://clandes
 no.elia-
mep.gr/wp-content/uploads/2009/10/clandes
 no_report_poland_fi nal_2.pdf).

55 Choć, jak już wspomniano, jest odpowiedzialny za przygotowanie strategii migracyjnej, któ-
ra ma zostać przyjęta do końca 2010 r.

56 Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inte-
gracji Obywateli Państw Trzecich.
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MSWiA) właściwie nie są zainteresowane udrożnieniem tych procedur i popra-
wie absorpcji tych środków57. W efekcie większość działań na rzecz migrantów 
prowadzą organizacje pozarządowe. 

4. Podsumowanie i rekomendacje

Jedno z podstawowych pytań, jakie należy sobie zadać, brzmi: w jaki sposób 
chcemy integrować cudzoziemców w naszym kraju? Następnie powinniśmy 
opracować plan działań integracyjnych, którego jednym z elementów będzie 
przygotowanie urzędników i urzędów do pracy z migrantami oraz dostoso-
wanie polskich przepisów do wyzwań, jakie niesie za sobą zwiększona liczba 
mieszkających w Polsce obcokrajowców. Trzeba też zdać sobie sprawę, że mi-
granci będą coraz bardziej widoczni i będzie ich przybywać wraz ze wzrostem 
gospodarki oraz poziomu życia. Nie są więc tu przejściowo i musimy zapewnić 
odpowiednie warunki do mieszkania im oraz ich rodzinom. Wbrew wypowie-
dziom niektórych polityków, migracja jest zjawiskiem, które przynosi korzyść 
gospodarce państwa przyjmującego58.

Rekomendacje odnośnie koniecznych do wprowadzenia zmian, formu-
łowane w wyniku przeprowadzonych opisanych powyżej badań, w zasadzie 
są do siebie bardzo zbliżone. Na pierwsze miejsce wysuwa się w nich postulat 
lepszego przygotowania urzędników do pracy z migrantami – od strony języ-
kowej, merytorycznej oraz kulturowej. A w urzędach, w których cudzoziemcy 
pojawiają się rzadziej, dobrze byłoby wyznaczyć choćby jednego pracownika, 
który byłby dla nich wsparciem i przewodnikiem w poruszaniu się po danej in-
stytucji. Jednocześnie wskazuje się na konieczność zwiększenia działań informa-
cyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych dla cudzoziemców, w tym o ich prawach 
w urzędach oraz życiu w naszym kraju. Równocześnie należy zapewnić wspar-
cie profesjonalistów w egzekucji tych uprawnień (prawników, psychologów, do-
radców zawodowych i mediatorów międzykulturowych). Niezbędne jest także 
zatrudnienie większej liczby osób, które zajęłyby się pomocą cudzoziemcom 
w radzeniu sobie z różnymi sferami życia w Polsce. Obecnie takich urzędników 
jest zbyt mało, by ich praca mogła być efektywna i by mogli stanowić rzeczy-
wiste wsparcie. Wreszcie konieczne jest współdziałanie różnych instytucji i or-
ganizacji – stworzenie systemu pomocy, opartego na wielu aktorach, bowiem 
każdy z nich ma inne możliwości oraz inne zadania do spełnienia. Z tym wiąże 

57 Por. np. M. Dobranowska-Wi	 els, Organizacje kredytują fundusze europejskie, portal „ngo.
pl” (dostępny na: h	 p://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/538138.html).

58 M. Lesińska, Populizm a kwes	 a migracji we współczesnej Europie, w: Populizm w Europie. 
Defekt i przejaw demokracji, red. J-M. De Waele, A. Pacześniak, Warszawa 2010, s. 113–114.
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się także opracowanie programów i działań, które odpowiadałyby na specyfi cz-
ne potrzeby migrantów. Bowiem nie wystarczy przyznać im takie same prawa, 
jak Polakom, by uznać, że wszystko zostało zrobione. Bo „takie same prawa” 
nie oznaczają „tych samych praw” w praktyce, gdyż różne są możliwości i zaso-
by tych grup, inny jest także poziom, z którego one startują. Stąd konieczność 
prowadzenia takich działań, które stanowiłyby realną pomoc potrzebującym. 
Ich uzupełnieniem powinna być „praca nad polskim społeczeństwem”, mają-
ca na celu kształtowanie postaw tolerancyjnych i przeciwdziałanie ksenofobii 
– zgodnie z zasadą, że do integracji potrzeba chętnych dwóch stron, czyli mi-
grantów i społeczeństwa przyjmującego. Bez realizacji powyższych postulatów, 
cudzoziemcy będą stanowili grupę osób wykluczonych oraz marginalizowanych 
i tak też będą się czuli59.

59 Tak się zresztą czują w naszym kraju właśnie uchodźcy – A. Jasińska-Kania, S. Łodziński, Wy-
kluczani z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy, w: Wykluczeni, Wymiar społeczny, 
materialny i etniczny, red. M. Jarosz, Warszawa 2008, s. 296–304.
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Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce
w latach 2008–2010

1. Wstęp

W 2008 r. opublikowaliśmy pierwszy raport dotyczący dyskryminacji cudzo-
ziemców w Polsce, a w ubiegłym roku ukazało się kolejne opracowanie, któ-
re spotkało się z dużym zainteresowaniem. W ciągu blisko trzech lat monito-
rowania przypadków nierównego traktowania z powodu rasy, pochodzenia 
etnicznego, narodowości czy innego koloru skóry interweniowaliśmy w kil-
kudziesięciu sprawach, opisanych w niżej prezentowanych „kazusach”. W ni-
niejszym raporcie przedstawiamy łącznie analizy nowych spraw oraz przypad-
ków dyskryminacji prezentowanych w poprzednich raportach1, uzupełnione 
o informacje o ich przebiegu i zakończeniu, a także charakterystykę zagadnie-
nia dyskryminacji oraz regulacji prawnych w tym zakresie (z uwzględnieniem 
bieżących informacji na temat planowanego w tym roku przyjęcia ustawy rów-
nościowej). W opracowaniu, wzorem naszych wcześniejszych raportów, prag-
niemy skupić się na pokazaniu pewnych cech dyskryminacji cudzoziemców 
w Polsce. Niestety od 2008 r. nie przybyło danych statystycznych ani badań 
empirycznych na ten temat. Podczas badania tej problematyki wciąż napoty-
ka się na trudności natury metodologicznej, często osoby ankietowane albo 
nie rozumieją terminu, którym się posługujemy i w związku z tym nie potra-
fi ą zakwalifi kować spotykających ich zdarzeń jako dyskryminacyjnych, albo też 

1 W. Klaus, K. Wencel, Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Diagnoza sytuacji, „Analizy 
Raporty Ekspertyzy”, nr 8/2008 oraz W. Klaus, K. Wencel, Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce 
2009, „Analizy Raporty Ekspertyzy”, nr 7/2009, oba dostępne na: www.interwencjaprawna.pl/
projekty-are.html.
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uważają za dyskryminujące wydarzenia, które za takie uznane być względem 
prawa nie mogą2. 

W ostatnich latach powstało w Polsce kilka opracowań dotyczących zagad-
nień dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym czy etnicznym. Dotyczy-
ły one w dużej mierze zagadnienia traktowania przez polskie społeczeństwo Ro-
mów, kwes� i związanych z mową nienawiści i stosunkiem Polaków do Żydów3 
czy też problematyki mniejszości narodowych w Polsce. Analizie poddawane 
były zarówno uregulowania prawne, jak i praktyka ich stosowania – poprzez 
wywiady z przedstawicielami danych grup, analizę akt sądowych oraz donie-
sień medialnych. Powstały także opracowania dotyczące cudzoziemców, jednak 
w niewielkim stopniu diagnozowały one zjawisko dyskryminacji w odniesie-
niu do tej grupy osób4. Badano postawy społeczeństwa polskiego wobec osób 
o innej narodowości lub rasie5. W 2009 r. pojawił się obszerny i rzetelnie opra-
cowany raport Instytutu Spraw Publicznych, traktujący o integracji i dyskry-
minacji, będący zebraniem zamieszczonych w różnych publikacjach informacji 
na ten temat6, oraz raport Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjne-
go o równym traktowaniu w zatrudnieniu7. Prezentuje on wyniki monitoringu 
ogłoszeń o pracę, które – jak przyznają jego autorzy – są niepokojące. Zwracają 
oni uwagę na fakt, iż świadomość przepisów antydyskryminacyjnych jest wciąż 
zbyt niska, a zasada równego traktowania nie wydaje się traktowana poważnie. 
Mimo iż o problemie dyskryminacji mówi się z roku na rok coraz więcej, można 
odnieść wrażenie, że nie idą za tym zmiany na lepsze. Sytuacja nie zmieniła się 
także jeśli chodzi o ustawę równościową, nad projektem której polski rząd pra-
cuje już kolejny rok. Poza tym wciąż nie został wyznaczony specjalny organ ds. 

2 Problem ten dotyczy także zagadnienia udzielania porad z zakresu dyskryminacji. Wię-
cej na ten temat patrz: Wytyczne na temat prowadzenia poradnictwa w sprawach dotyczących 
dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego, rasy lub narodowości, w: W. Klaus, K. Wencel, 
Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Diagnoza sytuacji, op. cit., s. 30–33. 

3 W tym zakresie patrz np. inicjatywy oraz publikacje Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita 
na stronie: www.or.org.pl oraz raport: Dla Tolerancji. Działania Otwartej Rzeczpospolitej 2007, 
Warszawa 2008.

4 Por. np. M. Bieniecki, J. Frelak, Non-Poles on the Polish labour market. Problems and Chal-
lenges. An overview of the issue of racial/ethnic discrimina� on in the private sector in Poland, 
Gliwice 2005; Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy wielokulturowości, red. 
K. Iglicka, Warszawa 2003; Krajobraz dyskryminacji I, „Raporty Migracyjne” 2003, nr 1; Krajobraz 
dyskryminacji II, „Raporty Migracyjne” 2003, nr 4.

5 Ciekawy zbiór badań CBOS można znaleźć na stronie: h� p://www.bezuprzedzen.org/dys-
kryminacja/index.php?dzial=UD_Badania%20op.

6 Ł. Łotocki, Integracja i dyskryminacja – krajobraz 2009, „Badania Ekspertyzy Rekomendacje 
Instytutu Spraw Publicznych”, Warszawa 2009. Zmodyfi kowana wersja tego opracowania znajdu-
je się w niniejszym tomie – patrz: Ł. Łotocki, Integracja i dyskryminacja – od zagadnień teoretycz-
nych do wyników badań, s. 13.

7 Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość, red. K. Kędziora, K. Śmiszek, M. 
Zima, Warszawa 2009, dostępny na h� p://www.ptpa.org.pl/images/publikacje/raport_pdf.pdf.
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równego traktowania, mimo iż obowiązek taki nakładają na polskiego ustawo-
dawcę przepisy Unii Europejskiej. 

W związku z przytoczonymi powyżej problemami, w niniejszym opracowa-
niu chcielibyśmy przedstawić zjawisko dyskryminacji w perspektywie różnych 
spraw, z którymi zgłaszają się cudzoziemcy do Stowarzyszenia Interwencji Praw-
nej. Podejście takie nie oddaje rzecz jasna całości problemu, ale naświetla naj-
częściej pojawiające się sytuacje, z jakimi mamy w naszym kraju do czynienia, 
i pokazuje pewne kierunki, w których należy podejmować działania, by zmie-
nić obecną sytuację. Co ciekawe, w 4 spośród 20 prezentowanych w raporcie 
spraw, to sami cudzoziemcy zgłaszali problem nierównego traktowania, nazy-
wając określone przepisy czy zachowania dyskryminującymi. Być może te dane 
nie są wystarczające, by postawić tezę, iż cudzoziemcy mają większą świado-
mość swoich praw w tym zakresie, lecz pocieszające jest, że przynajmniej kil-
ka osób samodzielnie zasygnalizowało bezprawne działania i zdecydowało się 
na podjęcie kroków zmierzających do ich zaprzestania.

2. Co to jest dyskryminacja i jak ją rozpoznać

Istnieje wiele defi nicji dyskryminacji, zawartych w różnych aktach prawnych. 
Wydaje się, że ideę tego pojęcia najlepiej oddaje defi nicja, która określa ten 
stan jako 

mniejsze szanse dostępu do rozmaitych dóbr społecznych (wykształcenia, zawodu, ma-
jątku, praw politycznych itp.) tylko dlatego, iż ktoś jest członkiem jakiejś grupy będącej 
przedmiotem stereotypu (przesądów, stygmatyzacji), bez uwzględnienia jego indywidu-
alnych kwalifi kacji i zasług8. 

Dyskryminacja może przybrać postać bezpośredniej lub pośredniej. 
Z tą pierwszą mamy do czynienia, gdy ktoś traktowany jest mniej korzystnie, 
niż inna osoba znajdująca się w podobnej sytuacji. Jest to sytuacja łatwiej-
sza do identyfi kacji. O dyskryminacji pośredniej mówimy natomiast wówczas, 
gdy dane zachowanie lub przepisy są pozornie neutralne i żadnej osoby ani 
grupy nie traktują inaczej, jednak po ich bliższym i głębszym zbadaniu okazu-
je się, że sposób ich sformułowania jest taki, iż negatywne skutki dotykają je-
dynie określonej grupy społecznej, bowiem w praktyce tylko ona (lub głównie 
ona) w takiej sytuacji może się znaleźć. Warto jeszcze dodać, że możemy mieć 
do czynienia z zachowaniami dyskryminującymi (werbalnymi lub niewerbalny-
mi), dyskryminującą praktyką (gdy podejmowane są zabronione prawem za-

8 Krajobraz dyskryminacji I…, op. cit., s. 30; W opracowaniu tym podane są także inne defi -
nicje dyskryminacji oraz różne, ciekawe ich podziały. Przytoczone są także defi nicje tego zjawiska 
prezentowane w różnych dokumentach międzynarodowych oraz krajowych (ibidem, s. 30–38).
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chowania), ale także z dyskryminującymi przepisami – nawet natury ustawowej 
(tzw. dyskryminacją systemową). 

Pisząc na temat dyskryminacji cudzoziemców, należy od razu zaznaczyć, 
że w pewnym zakresie może mieć ona miejsce – dopuszczają ją regulacje 
prawnomiędzynarodowe. Każde państwo może bowiem w stosunkowo do-
wolny sposób określić, jakich cudzoziemców chciałoby mieć na swoim terenie. 
Może w związku z tym wprowadzić różnego rodzaju przepisy, które utrudniają 
wjazd na jego terytorium, legalizację pobytu cudzoziemca czy też ograniczają 
jego prawa w danym kraju (szczególnie w zakresie dostępu do zatrudnienia, 
edukacji, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej). W sumie więc naturalne 
jest inne traktowanie cudzoziemców.

Jak więc rozróżnić, jakie formy innego traktowania mogą być stosowane, 
a jakie są niedopuszczalne? Po pierwsze, należy zbadać prawo, poczynając 
od Konstytucji i umów międzynarodowych oraz przepisów wspólnotowych, 
i odpowiedzieć na pytanie, czy nie zabrania ono danego postępowania. Po dru-
gie, trzeba sprawdzić przepisy niższego rzędu (krajowe) i sposób, w jaki regulu-
ją one daną kwes� ę. Należy pamiętać, że jeżeli jakieś prawo zostało przyznane 
pewnej kategorii osób i są one zrównane z obywatelami polskimi w danym za-
kresie, to powinny być w taki sposób traktowane. Wówczas stosowanie rozróż-
nienia jest niedopuszczalne. 

Mówiąc językiem prawniczym, można powiedzieć, iż u podłoża danego 
przepisu lub praktyki, które różnicują traktowanie pewnych grup, musi leżeć 
prawnie uzasadniony i dozwolony cel, a środki, które są używane do jego osiąg-
nięcia, muszą być odpowiednie i konieczne.

Zanim przejdziemy do omawiania zjawiska dyskryminacji cudzoziemców 
w Polsce, warto parę słów poświęcić postawom polskiego społeczeństwa wo-
bec „obcych”. Z badań wynika, że Polacy są coraz bardziej otwarci na przedsta-
wicieli innej rasy, kultur czy religii (w porównaniu do wyników z początków lat 
90. XX w.). Mówi się także, iż polskie społeczeństwo jest w znacznym stopniu 
homogeniczne i stąd zjawisko dyskryminacji na tle rasowym lub narodowoś-
ciowym u nas nie występuje. I rzeczywiście – w porównaniu z innymi krajami 
Unii Europejskiej w Polsce stosunkowo niewiele osób przyznaje się, że było 
ofi arą tego typu zachowań – w 2008 r. było to 7%, ale wiosną 2009 r. już 10% 
respondentów. Jest to wynik znacznie niższy, niż średnia europejska, wynoszą-
ca w 2008 r. 19%, a w 2009 r. – 16%9. Niepokojący jest jednak fakt, iż przy ogól-
nym spadku tego rodzaju zachowań w Unii, w Polsce nastąpił ich wzrost. Może 

9 Por. Discrimina� on in the European Union. Percep� ons and experiences of discrimina� on in 
the areas of housing, healthcare, educa� on, and when buying products or using services, Analy� -
cal report, „Flash Eurobarometer” 2008, nr 232, s. 52, Discrimina� on in the EU in 2009, „Special 
Eurobarometer” 2009, nr 317, s. 23.
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wynikać on z pogłębienia wiedzy społeczeństwa na temat zagadnienia dyskry-
minacji, niewykluczone jednak, iż po prostu odnotowuje się coraz więcej przy-
padków dyskryminujących zachowań. Jest to znaczny odsetek wskazań – biorąc 
właśnie pod uwagę stosunkowo jednolitą strukturę naszego społeczeństwa10. 
Te przeprowadzone w 2008 r. i 2009 r. badania Eurobarometru pokazują, że Po-
lacy częściej niż ogół Europejczyków nie boją się mieć za sąsiada osoby innego 
wyznania lub odmiennego pochodzenia etnicznego, podobnie nie odczuwali-
by niechęci, gdyby wysoki rangą polityk takie cechy posiadał. Być może wynika 
to z faktu, iż taka możliwość pozostaje w dużym stopniu w sferze abstrakcji, 
bowiem Polacy w zdecydowanie mniejszym stopniu stykają się z migrantami, 
rzadko widują ich na ulicach (np. mają decydowanie mniej znajomych wywo-
dzących się spośród takich osób w porównaniu z przedstawicielami innych 
państw)11. Nasi rodacy uważają także, że cudzoziemcy nie stanowią proble-
mu społecznego – to odróżnia nas od wielu społeczeństw Unii Europejskiej12, 
jednakże wciąż jesteśmy niechętni określonym grupom narodowościowym 
i etnicznym. Warto w tym miejscu przywołać najnowszy sondaż CBOS, który 
w styczniu 2010 r. badał stosunek Polaków do innych narodów13. Co ciekawe, 
po raz pierwszy analizie poddany został stosunek do Czeczenów, którzy są jed-
nym z narodów mało lubianych, podobnie jak Wietnamczycy, Turcy, Rumuni, 
Arabowie i Romowie. Paradoksalnie, przedstawiciele narodów, którzy mieszka-
ją w Polsce najpowszechniej, częściej wzbudzają niechęć respondentów (wyjąt-
kiem są tu Arabowie). 

3. Zakaz dyskryminacji w przepisach prawnych – krótka charakterystyka

3.1.  Polskie prawo antydyskryminacyjne

Pod pojęciem „polskiego prawa antydyskryminacyjnego” można rozumieć 
zbiór przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji, zawartych w kilku aktach 

10 Zgodnie z danymi OECD migranci stanowią zaledwie 0,2% społeczeństwa (Interna� onal 
Migra� on Outlook, OECD 2010, s. 232), choć ONZ podaje, że jest to 2,2% (Trends in Interna� o-
nal Migrant Stock: The 2008 Revision, dostępny na stronie: h� p://esa.un.org/migra� on/index.
asp?panel=2).

11 Por. Discrimina� on in the European Union 2008. Results for Poland, dostępne na stronie: 
h� p://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sheet_pl.pdf oraz Discrimina� on in 
the EU in 2009, dostępne na stronie: h� p://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_
fact_pl_en.pdf. 

12 Por. np. M. Lesińska, Populizm a kwes� a migracji we współczesnej Europie, w: Populizm 
w Europie. Defekt i przejaw demokracji, red. J-M. De Waele, A. Pacześniak, Warszawa 2010. 

13 CBOS, Stosunek Polaków do innych narodów, BS/12/2010, Warszawa, styczeń 2010, h� p://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_012_10.PDF. 
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prawnych. W Polsce nie została jak dotąd przyjęta jedna ustawa równościowa, 
która kompleksowo normowałaby kwes� e odnoszące się do przeciwdziałania 
i zwalczania zjawiska dyskryminacji, w tym z powody rasy, narodowości lub 
pochodzenia etnicznego. Prawo krajowe jest w dużej mierze wynikiem dosto-
sowania się do standardów Unii Europejskiej, ale również podpisania szeregu 
konwencji organizacji międzynarodowych, np. Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych czy Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Zakaz dyskryminacji znajdziemy przede wszystkim w Konstytucji RP14, która 
w art. 32 stanowi, iż wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne. Zakazana jest dyskryminacja w życiu po-
litycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Konstytu-
cja zapewnia wszystkim znajdującym się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej 
– także cudzoziemcom – korzystanie z praw i wolności przez nią gwarantowa-
nych. Mogą istnieć pewne wyjątki od tej zasady, muszą jednak być one ure-
gulowane ustawą (art. 37). Konstytucja w art. 13 wprowadza również zakaz 
istnienia par� i politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich pro-
gramach do totalitarnych metod, nazizmu, faszyzmu i komunizmu oraz takich, 
których program lub działalność zakłada bądź dopuszcza nienawiść rasową 
i narodowościową. Ponadto osoby należące do mniejszości narodowych i et-
nicznych zagwarantowaną mają wolność zachowania i rozwoju własnego języ-
ka, obyczajów, tradycji oraz kultury (art. 35). 

Aktem prawnym, najpełniej odzwierciedlającym dorobek Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania, jest kodeks pracy15, w którym znajdziemy 
wyraźny zakaz wszelkich form dyskryminacji (bezpośredniej oraz pośredniej) 
w zatrudnieniu m.in. ze względu na rasę, narodowość, religię czy pochodzenie 
etniczne (art. 183a k.p.). Zabronione są również zachowania skutkujące narusze-
niem godności pracownika polegające na jego upokorzeniu czy też zachowania 
o charakterze seksualnym (molestowanie seksualne – art. 183a § 6 k.p.). Kodeks 
pracy stanowi, iż przejawem dyskryminacji jest także niepożądane zachowanie, 
którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie 
wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczają-
cej atmosfery (molestowanie – art. 183a § 5 pkt 2 k.p.). Naruszeniem zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu jest różnicowanie przez pracodawcę sy-

14 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 
483 ze zm.).

15 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.). 
Więcej o polskich przepisach w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu patrz: 
I. Ko� uk, Polskie przepisy antydyskryminacyjne w odniesieniu do zatrudnienia cudzoziemców 
w Polsce, w: Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistość, problemy, wyzwania, red. W. Klaus, 
Warszawa 2007; I. Ko� uk, Polskie przepisy antydyskryminacyjne w kodeksie pracy, w: Równo-
uprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy w praktyce, Warszawa 2005.
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tuacji pracownika z jednej lub kilku ww. przyczyn, którego skutkiem jest m.in. 
odmowa nawiązania albo rozwiązania stosunku pracy, niekorzystne ukształto-
wanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia bądź pomi-
nięcie przy awansowaniu czy przyznawaniu innych świadczeń związanych z pra-
cą (chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami) 
(art. 183b § 1 k.p.). 

Mogą jednak mieć miejsce pewne działania pracodawcy, które nie naru-
szają zasady równego traktowania, tj. m.in. odmowa zatrudnienia pracownika 
z jednej lub kilku ww. przyczyn, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na ro-
dzaj pracy, warunki jej wykonywania bądź wymagania zawodowe stawiane pra-
cownikom, stosowanie środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, 
uprzywilejowując go ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełno-
sprawność pracownika (art. 183b § 2 k.p.). Nie narusza zasady równego trakto-
wania także tzw. dyskryminacja pozytywna (art. 183b § 3 k.p.) czy różnicowanie 
pracowników ze względu na religię, jeśli w związku z rodzajem i charakterem 
działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznanio-
wych religia lub wyznanie stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wy-
maganie zawodowe (art. 183b § 4 k.p.). 

Osoby zatrudnione mają prawo do takiego samego wynagrodzenia za jed-
nakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c § 1 k.p.), za jaką 
uważa się pracę, której wykonywanie wymaga od pracowników porównywal-
nych kwalifi kacji zawodowych czy też porównywalnej odpowiedzialności i wy-
siłku (art. 183c § 3 k.p.).

Jeśli pracodawca naruszył wobec pracownika zasadę równego traktowania, 
ma on prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę (art. 183d k.p.). Warto podkreślić, że prawo pracy chroni osobę 
domagającą się równego traktowania przed represjami ze strony pracodawcy – 
jeżeli pracownik dochodzi swoich praw z tytułu naruszenia zasady równego trak-
towania, pracodawca nie może rozwiązać z nim stosunku pracy (art. 183e k.p.).

Ponadto zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy16, zakazane jest ogłaszanie dyskryminujących informacji o wolnych miej-
scach w zatrudnieniu. Informując o wolnych miejscach pracodawcy nie mogą 
zatem formułować wymagań dyskryminujących kandydatów m.in. ze względu 
na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość lub wyznanie religijne (art. 
36 § 5 ustawy)17. 

16 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 ze zm.).

17 Np. spośród 60 727 ogłoszeń o pracę przeanalizowanych w 2009 r. w 24 628 stwierdzono 
nieprawidłowości, które mogły prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania w zatrud-
nieniu – w 139 ogłoszeniach ze względu na narodowość (1%), za: Równe traktowanie w zatrud-
nieniu..., op. cit., s. 11.
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Osoby, które stały się ofi arami dyskryminacji, mogą dochodzić swoich praw 
również na gruncie prawa cywilnego. Zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego18 
każdy, czyje dobra osobiste zostały naruszone, może żądać odszkodowania lub 
zadośćuczynienia za poniesioną szkodę bądź krzywdę. Ma także prawo żądać 
naprawienia szkody wyrządzonej przez drugą osobę z jej winy (art. 415 k.c.). 
Ponadto kodeks cywilny daje możliwość uzyskania odszkodowania za szkodę, 
która skutkuje uszkodzeniem ciała czy pogorszeniem zdrowia oraz zadośćuczy-
nienia za doznaną krzywdę (art. 444 i 445 k.c.). 

Pewne zachowania mogą również stanowić naruszenie prawa karnego. I tak 
zgodnie z kodeksem karnym19 przestępstwem jest użycie przemocy lub groźby 
bezprawnej albo nawoływanie do ich użycia wobec osoby z powodu jej przy-
należności do mniejszości narodowej bądź etnicznej (art. 119 k.k.). Ponadto 
zabronione jest nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, 
rasowych, etnicznych czy wyznaniowych oraz publiczne znieważanie lub naru-
szanie nietykalności innych osób z tych właśnie przyczyn (art. 256 i 257 k.k.). 
Przestępstwa te nazywane są także przestępstwami motywowanymi nienawiś-
cią (hate crimes)20. W 2010 r. weszły w życie zmiany wprowadzone nowelizacją 
kodeksu karnego. Obecnie zakazane jest także rozpowszechnianie, produko-
wanie, utrwalanie lub sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiada-
nie, prezentowanie, przewożenie lub przesyłanie druku, nagrania lub innego 
przedmiotu, zawierających ww. treści albo propagujące ideologię faszystowską 
czy komunistyczną. W razie skazania sąd orzeka przepadek takich przedmiotów, 
nawet jeśli nie stanowiły one własności sprawcy21. 

3.2. Dyrektywa o przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym
i etnicznym

Jednym z fi larów europejskiego prawa antydyskryminacyjnego jest dyrektywa 
Rady Nr 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r., wprowadzająca w życie zasadę rów-
nego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. Ma 
ona zastosowanie w przypadku dyskryminacji wyłącznie z powodu pochodze-
nia rasowego lub etnicznego; nie obejmuje sytuacji nierównego traktowania 
z powodu płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej czy innych przyczyn.   

18 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).
19 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.).
20 Więcej na ten temat: A. Szul-Szywała, Przestępstwa z nienawiści w polskim prawie, w: Prze-

moc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści, red. A. Lipowska-Teutsch, E. Ryłko, 
Kraków 2007.

21 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks po-
stępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz 
niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589.
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Dyrektywa wyjaśnia pojęcie dyskryminacji – zasady równego traktowa-
nia, dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej oraz molestowania. I tak zasa-
da równego traktowania oznacza brak jakichkolwiek form bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe bądź etniczne. 
Przez dyskryminację bezpośrednią należy rozumieć sytuację, gdy ze wzglę-
du na ww. powody osoba traktowana jest mniej przychylnie niż traktuje się, 
traktowano lub traktowano by inną osobę w podobnej sytuacji. Natomiast 
z dyskryminacją pośrednią mamy do czynienia, gdy pozornie neutralny prze-
pis, kryterium lub praktyka mogą doprowadzić do szczególnie niekorzystnej 
sytuacji dla osób danego pochodzenia rasowego lub etnicznego w stosunku 
do innych osób. Do dyskryminacji nie dojdzie, jeżeli taki przepis, kryterium lub 
praktyka są obiektywnie uzasadnione prawnie dopuszczalnym celem, a środki 
mające służyć jego osiągnięciu są odpowiednie i konieczne. Za formę dyskry-
minacji uważa się również molestowanie, czyli niepożądane zachowanie zwią-
zane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, którego celem bądź skutkiem 
jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniża-
jącej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Dyskryminacją jest także zmu-
szanie do zachowań dyskryminacyjnych w stosunku do innych osób ze względu 
na ich pochodzenie rasowe lub etniczne (art. 2 dyrektywy). 

Przepisy dyrektywy mają zastosowanie zarówno do sektora publicznego, 
jak i prywatnego; w odniesieniu do warunków dostępu do zatrudnienia, pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej (w tym rekrutacji i zasad awansu), 
poradnictwa zawodowego, warunków pracy, uczestnictwa w związkach zawo-
dowych, ochrony społecznej (zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej), 
świadczeń społecznych, edukacji, a także dostarczania oraz dostępu do dóbr 
i usług (w tym zakwaterowania).

Dyrektywa wprowadza wyjątki od zasady równego traktowania. Po pierw-
sze, dyskryminacją nie będzie odmienne traktowanie, jeżeli ze względu na ro-
dzaj działalności zawodowej pewne cechy są istotnym wymogiem zawodowym 
(tzw. istotne i determinujące wymagania zawodowe). Cel takiego działania 
musi być jednak prawnie uzasadniony, a wymóg proporcjonalny (art. 4 dyrek-
tywy). Zgodnie z art. 5 dyrektywy dopuszczalne jest stosowanie środków, ma-
jących na celu zapobieganie lub wyrównywanie niedogodności związanych 
z pochodzeniem rasowym lub etnicznym (tzw. dyskryminacja pozytywna). Roz-
wiązania takie mogą być stosowane jedynie przez pewien czas, tak aby prakty-
ka wspierania grup mniejszościowych nie przerodziła się w dyskryminację gru-
py większościowej. Kraje UE zachowują również prawo do różnego traktowania 
własnych obywateli i cudzoziemców w zakresie polityki migracyjnej – wjazdu 
na swoje terytorium oraz pobytu na nim obywateli państw trzecich.  
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Z punktu widzenia osoby, która stała się ofi arą dyskryminacji z powodu po-
chodzenia rasowego lub etnicznego, istotna jest zasada odwróconego ciężaru 
dowodu. Oznacza ona, że pokrzywdzony, dochodzący swoich praw w toku po-
stępowania, powinien przedstawić fakty, na podstawie których uprawdopodob-
ni jedynie (a nie dowiedzie), że stał się ofi arą dyskryminacji. Natomiast ciężar 
udowodnienia, że nie doszło do dyskryminacji, spoczywa na stronie pozwanej. 
Ponadto dyrektywa wymaga od państw członkowskich UE, aby w swoich syste-
mach prawnych zagwarantowały ofi arom dyskryminacji ochronę przed repre-
sjami, tj. negatywną reakcją na złożoną skargę czy fakt wszczęcia postępowania 
z powodu naruszenia zasady równego traktowania. 

Dyrektywa wprowadza również obowiązek wyznaczenia przez państwa 
członkowskie specjalnego organu ds. równego traktowania. Powinien on speł-
niać kryterium niezależności, tj. powinien świadczyć ofi arom dyskryminacji nie-
zależną pomoc w składaniu skarg, prowadzić niezależne badania nad dyskrymi-
nacją oraz publikować niezależne sprawozdania i zalecenia w tej kwes� i. Organ 
taki może wchodzić w skład istniejących już w kraju instytucji zajmujących się 
ochroną praw człowieka lub obywatela (jednak w praktyce jest to rozwiązanie 
niezwykle rzadkie, zastosowane jedynie w czterech państwach UE – w Grecji, 
Czechach, na Cyprze oraz Łotwie). 

Państwa członkowskie zobowiązane zostały również do zapewnienia w swo-
ich systemach procedur sądowych lub administracyjnych, na drodze których 
ofi ara dyskryminacji mogłaby dochodzić swoich praw z tytułu naruszenia za-
sady równego traktowania. Ponadto każde państwo członkowskie powinno za-
pewnić podmiotom (np. organizacjom pozarządowym) działającym w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe 
lub etniczne możliwość wszczynania lub przyłączania się do postępowań sądo-
wych i administracyjnych w sprawach, w których doszło do naruszenia zasady 
równego traktowania. 

Wymogi ustanowione przez dyrektywę są standardami minimalnymi, co 
oznacza, że państwo członkowskie może wprowadzić szerszą ochronę praw-
ną i korzystniejsze rozwiązania w zakresie przeciwdziałania oraz zwalcza-
nia dyskryminacji z ww. powodów. Każdy kraj UE raz na pięć lat zobowiązany 
jest przedstawić Komisji Europejskiej informacje na temat stosowania dyrekty-
wy – najbliższy termin takiego sprawozdania mija w 2010 r. 

W tym miejscu należy podkreślić, że do dzisiaj w Polsce nie została przyjęta 
ustawa równościowa, która wdrażałaby w pełni postanowienia dyrektyw unij-
nych. W maju 2010 r. Polska została pozwana przez Komisję Europejską przed 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości za niepełną implementację dyrektywy 
2000/43/WE. Jeszcze w tym samym miesiącu rząd przedstawił kolejny projekt 
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ustawy równościowej22 – zwanej ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów 
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. W czerwcu projekt został 
skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, uwagi 
zgłosił m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, związki zawodowe, Episkopat Polski 
(przeciwstawiający się w ogóle przyjęciu prawa antydyskryminacyjnego) oraz 
kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, skupionych w nieformalnej Koalicji 
na Rzecz Równych Szans. 

Projekt ustawy niestety nie odpowiada wymogom  dyrektyw równościo-
wych, ponadto jest nieczytelny i nieprecyzyjny. Funkcję organu ds. równego 
traktowania powierza Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który miałby realizo-
wać nowe zadania „bezkosztowo”. Wprowadza ograniczony i zamknięty katalog 
przesłanek, z powodu których można doznać dyskryminacji, poza tym nie re-
guluje takich kwes� i, jak dyskryminacja przez asocjację czy dyskryminacja wie-
lokrotna. Istnieje zatem realna obawa, że przyjęcie ustawy w proponowanym 
kształcie nie wzmocni wystarczająco przestrzegania zasady równego traktowa-
nia w różnych sferach życia społecznego cudzoziemców, osób o innym pocho-
dzeniu rasowym lub etnicznym23. W sierpniu projekt został przyjęty przez Radę 
Ministrów. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe nie zostały w nim 
w zasadzie uwzględnione (poza kosmetycznymi zmianami).

4. Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce – analiza wybranych przypadków24

4.1. Dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy

Stan faktyczny 
W 2009 r. do Stowarzyszenia zgłosił się pan Sasza, twierdząc, iż stał się ofi a-

rą dyskryminacji w miejscu pracy. Był on zatrudniony w restauracji na umowę 
o pracę na czas określony. W jego odczuciu przełożeni oraz współpracownicy 
traktowali go gorzej, niż innych tam zatrudnionych – Polaków. Pan Sasza był 
wyzywany, upokarzany, zlecano mu do wykonania trudniejsze prace, niż innym 
pracującym na podobnym stanowisku. Jego grafi k pracy był mniej korzystny 
od współpracowników – godziny pracy obejmowały zazwyczaj noce lub week-
endy, kiedy w restauracji było najwięcej pracy. Kiedy zgłosił pracodawcy prob-

22 Projekt ustawy z dnia 21 maja 2010 r. wraz z uwagami przedstawionymi w ramach uzgod-
nień międzyresortowych i konsultacji społecznych dostępny jest na stronie h� p://bip.kprm.gov.
pl/kprm/dokumenty/61_3646.html.

23 Uwagi do projektu ustawy – stanowisko Koalicji dostępne jest m.in. na stronie h� p://www.
interwencjaprawna.pl/docs/19_06_2010_stanowisko_koalicji.pdf.

24 Imiona osób występujących w kazusach zostały zmienione. 
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lem i poinformował, iż czuje się dyskryminowany, atmosfera w pracy wręcz po-
gorszyła się. Pewnego dnia pan Sasza zastał na swoim stanowisku pracy kartkę 
z napisem „witaj w piekle”.

Innym klientem Stowarzyszenia jest pan Mahmudi. Jest on Arabem, a tak-
że jedynym obcokrajowcem i jedynym mężczyzną zatrudnionym w fi rmie, zaś 
jego pracodawca pochodzi z Izraela. Pan Mahmudi skarżył się na nierówne 
traktowanie, mobbing i molestowanie ze strony przełożonego, jakich doświad-
cza w miejscu pracy, przejawiające się m.in. niższym wynagrodzeniem w po-
równaniu do innych pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach 
oraz mniej korzystnym sposobie udzielania urlopu wypoczynkowego. Wkrótce 
został zwolniony z pracy.

W 2010 r. do Stowarzyszenia zgłosiło się także dwóch innych cudzoziemców 
mających problem w związku z zatrudnieniem, polegający na tym, że praco-
dawca podpisuje z nimi kolejne umowy o pracę na czas określony – do terminu 
upływu ważności karty pobytu, mimo że mógłby podpisać umowę na czas nie-
określony.

Diagnoza stanu prawnego
Zgodnie z art. 32 Konstytucji wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo 

do równego traktowania przez władze publiczne. Zgodnie z postanowieniami 
Dyrektywy Rady 2000/43/WE zakazana jest m.in. dyskryminacja bezpośrednia, 
która ma miejsce, gdy ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne osoba 
traktowana jest mniej przychylnie niż traktuje się, traktowano lub traktowano 
by inną osobę w podobnej sytuacji. Przepisy te stosuje się do wszystkich osób, 
zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, włącznie z instytucjami pub-
licznymi, w odniesieniu do m.in. warunków zatrudnienia i pracy, łącznie z wa-
runkami zwalniania i wynagradzania  (art. 3 ust. 1 lit. c).

Art. 183a § 1 kodeksu pracy stanowi, iż pracownicy powinni być równo trak-
towani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrud-
nienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu 
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z § 2 równe traktowanie w zatrudnie-
niu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub po-
średnio, z przyczyn określonych w § 1. Z kolei § 3 stanowi, iż dyskryminowanie 
bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn okre-
ślonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji 
mniej korzystnie niż inni pracownicy.
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Zgodnie z art. 183a § 5 pkt 1 kodeksu pracy molestowanie polega na nie-
pożądanym zachowaniu, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godno-
ści pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, 
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie). Art. 183a § 7 stano-
wi wyraźnie, iż podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu, a także 
podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu, nie może 
powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec niego. Zachowa-
nie przełożonych i pracowników względem pana Saszy nosi znamiona zarówno 
dyskryminacji bezpośredniej ze względu na narodowość, jak i molestowania 
w miejscu pracy. Pan Sasza odczuwał wrogą atmosferę, nie był także traktowa-
ny na równi z innymi. Działania dyskryminujące nasiliły się po próbie przeciw-
stawienia się bezprawnym praktykom i zwrócenia uwagi na zaistniały problem. 
Ponadto pracodawca ani wcześniej, ani tym bardziej po otrzymaniu informacji 
o dyskryminujących praktykach w stosunku do pana Saszy nie wdrożył w miej-
scu pracy polityki mającej na celu przeciwdziałanie dyskryminacji.

Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się także 
różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn 
określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności niekorzyst-
ne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia 
albo pominięcie przy awansie lub przyznawaniu innych świadczeń związanych 
z pracą (art. 183b § 1 pkt 2 kodeksu pracy).

Praktyka podpisywania z cudzoziemcem kolejnych umów na czas określo-
ny w sytuacji, gdy de facto praca świadczona jest ciągle (z 2–4 tygodniowymi 
przerwami na czas uzyskania nowej karty pobytu) na tym samym stanowisku, 
a warunki zatrudnienia nie ulegają zmianie, jest niezgodna z prawem i stanowi 
naruszenie zasady równego traktowania. Jeżeli z innymi pracownikami – oby-
watelami polskimi, wykonującymi pracę o zbliżonym charakterze na podobnych 
stanowiskach, podpisywane są umowy na czas nieokreślony, działanie praco-
dawcy w stosunku do cudzoziemca stanowi dyskryminację ze względu na jego 
narodowość lub pochodzenie etniczne. Gdyby bowiem stosować takie same 
warunki zatrudnienia, z Polakami również powinny być podpisywane umowy 
na czas określony – datą graniczną powinna być data upływu terminu ważności 
ich dowodów osobistych. Tymczasem na skutek takich działań pracownik–cu-
dzoziemiec traci na kilka tygodni ubezpieczenie zdrowotne i wszystkie prawa 
przysługujące mu z racji zatrudnienia.

Osoba, która otrzymała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, jest 
w Polsce legalnie. Wydaje się jej kartę pobytu ważną dwa lata, którą po upły-
wie terminu ważności jest ona zobowiązana wymienić na nową. Karta pobytu 
potwierdza dane cudzoziemca, ale nie statuuje legalności jego pobytu w Pol-
sce (jedynie stwierdza ją deklaratywnie). Cudzoziemiec nie może jednak wcześ-
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niej wystąpić o nową kartę, np. na trzy miesiące przed upływem terminu, aby 
„szybciej” ją otrzymać. Na wydanie karty czeka się ok. 4–6 tygodni. Na ten czas 
cudzoziemcowi wydaje się zaświadczenie, że oczekuje na kartę i przysługują 
mu wówczas te same uprawnienia jak w przypadku, gdy legitymuje się kartą 
pobytu. Oznacza to, że cudzoziemiec może podpisać umowę cywilnoprawną 
lub umowę o pracę, również na okres dłuższy niż ten, na który została wydana 
karta pobytu. Pracodawca może także podpisać z nim umowę na czas nieokre-
ślony, a fakt oczekiwania na nową kartę nie wpływa na legalność zatrudnienia 
ani jego pobytu w Polsce. 

Podjęte działania
Do pracodawcy skierowane zostało pismo informujące, iż pan Sasza czuje się 

dyskryminowany i molestowany w miejscu pracy oraz wzywające do zaprzestania 
dyskryminujących działań. W piśmie zaproponowano polubowny sposób załatwie-
nia sprawy. Kiedy sytuacja w miejscu pracy nie poprawiła się, a wręcz pogorszyła, 
złożony został pozew do sądu pracy oraz wniosek o przyłączenie Stowarzyszenia 
do postępowania sądowego. Pracodawca wystosował odpowiedź na pozew, wno-
sząc o jego oddalenie i zaprzeczając, jakoby pan Sasza był gorzej traktowany od in-
nych pracowników. Jednocześnie przeprosił za zaistniałą sytuację i nieprzyjemną 
atmosferę w pracy. Cudzoziemcowi nie przedłużono umowy o pracę. 

Panu Mahmudi udzielono informacji na temat przysługujących mu praw 
i wyjaśniono, na czym polega zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Cudzozie-
miec po zwolnieniu z pracy zdecydował się wystąpić na drogę sądową i złożony 
został przeciwko pracodawcy pozew o odszkodowanie. W dwóch pozostałych 
sprawach wystosowane zostały do pracodawców pisma wyjaśniające przepisy 
dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu oraz prawa przysługujące cu-
dzoziemcom w Polsce.

Skutek podjętych działań
Podczas rozprawy pan Sasza przedstawił swoje zarzuty. Sąd zapropono-

wał stronom zawarcie ugody, jednak pracodawca uznał roszczenia pana Saszy 
za bezpodstawne i nie wyraził chęci polubownego załatwienia sporu. Panu Sa-
szy przyznany został radca prawny z urzędu, który reprezentował go na kolejnej 
rozprawie. Przesłuchany został przełożony pana Saszy, który zaprzeczył, jakoby 
cudzoziemiec był gorzej traktowany od innych. Z uwagi na niestawiennictwo 
drugiego z wezwanych świadków i powoda rozprawa odroczona została o ko-
lejnych kilka miesięcy. Pełnomocnik pana Saszy złożył pismo procesowe i wnio-
sek o przesłuchanie innych osób w związku z prowadzoną sprawą. Na ostatniej 
rozprawie przesłuchany został jeden ze świadków oraz powód, jednak z uwagi 
na niestawiennictwo pozostałych osób rozprawa została ponownie odroczona.
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Wnioski
Polskie prawo pracy zakazuje dyskryminacji w zatrudnieniu m.in. ze wzglę-

du na narodowość. Nie można zaakceptować sytuacji, kiedy osoby o innej na-
rodowości, znajdujące się w podobnej sytuacji co obywatele polscy, są gorzej 
traktowane, wykorzystywane i wyśmiewane w miejscu pracy. Przykre jest to, 
że pracodawca po otrzymaniu od pracownika informacji, iż czuje się dyskrymi-
nowany, w żaden sposób nie zareagował na zaistniały problem, a gdy rozpo-
częło się postępowanie sądowe, nie skorzystał z możliwości polubownego za-
łatwienia sprawy. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić takie same warunki 
zatrudnienia (wynagrodzenie, nagrody, awans i przydział urlopu) osobom wy-
konującym taką samą pracę, zatrudnionym na podobnych stanowiskach, nieza-
leżnie od tego czy są Polakami, czy cudzoziemcami. Absolutnie niedopuszczalne 
jest tworzenie wrogiej, zastraszającej atmosfery pracy w stosunku do jakiego-
kolwiek pracownika, także osoby o innej narodowości, czy pochodzeniu etnicz-
nym.

Z cudzoziemcami, którzy otrzymali w Polsce status uchodźcy lub ochronę 
międzynarodową, pracodawca może bez przeszkód podpisać umowę o pracę, 
również na czas nieokreślony, niezależnie od tego, kiedy traci ważność dotych-
czasowa karta pobytu cudzoziemca. Podpisywanie kolejnych umów krótko-
terminowych w sytuacji, gdy taka praktyka ma miejsce wyłącznie w stosun-
ku do osób o innym pochodzeniu rasowym, etnicznym lub narodowości 
i nie jest obiektywnie uzasadniona, jest dyskryminacją i stanowi naruszenie 
obowiązującego w Polsce prawa. 

4.2. Niemożność rozpoczęcia działalności gospodarczej

Stan faktyczny
Pan Abdullah, obywatel Egiptu, przebywający w Polsce na podstawie przy-

znanego mu statusu uchodźcy, w 2008 r. wygrał zorganizowany przez urząd 
m.st. Warszawy przetarg na wynajem lokalu użytkowego w celu prowadzenia 
działalności gastronomicznej. Uzyskał on wszystkie niezbędne pozwolenia oraz 
podpisał umowę najmu z władzami dzielnicy, w której miała być prowadzona 
działalność. Następnie podjął konieczne i prawem wymagane działania, mają-
ce na celu przygotowanie wynajętego lokalu do prowadzenia punktu gastrono-
micznego – restauracji sprzedającej kebab i inne potrawy kuchni arabskiej. 

Wspólnota mieszkaniowa budynku, w którym mieścił się lokal, zaczęła 
jednak utrudniać panu Abdullahowi wykonywanie uprawnień wynikających 
z podpisanej umowy – m.in. nie zezwoliła na udostępnienie dachu fi rmie bu-
dowlanej, mającej uszczelnić przewód kominowy. Wykonanie tych prac było 
niezbędne do zamontowania urządzeń wentylacyjnych, koniecznych do bez-
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piecznego użytkowania lokalu gastronomicznego i stanowiło wymóg przepisów 
sanitarnych. Ponadto uszczelnienie przewodów kominowych służyłoby miesz-
kańcom bloku, bowiem dzięki nim nie byłoby czuć zapachów kuchennych. 

Cudzoziemiec poinformował o tych utrudnieniach urząd dzielnicy – zarząd-
cę lokalu działającego w imieniu właściciela, zwracając się z prośbą o pomoc 
w egzekucji swych praw. Został jednak pisemnie poinformowany, że to on 
jest zobowiązany do uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na uszczelnie-
nie przewodu kominowego oraz na dokonanie ewentualnych innych prac re-
montowo-budowlanych. 

Diagnoza stanu prawnego
Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy są równi wobec prawa i mają pra-

wo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dys-
kryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkol-
wiek przyczyny. W stosunku do cudzoziemców Konstytucja wprowadza wyjątek 
od zasady korzystania z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji, odsyłając 
do regulacji ustawowych. W przedstawianej sprawie przepisy ustaw nie wpro-
wadzają jednak innego traktowania obywateli polskich i obywateli innych naro-
dowości. Uznać zatem należy, że w stosunku do cudzoziemca zastosowanie ma 
art. 64 Konstytucji, stanowiący, że każdy ma prawo do własności, innych praw 
majątkowych (w omawianym przypadku chodzi właśnie o inne prawa majątko-
we) oraz że uprawnienia te podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. 

Zgodnie z art. 662 § 1 kodeksu cywilnego wynajmujący, w tym przypadku 
urząd m.st. Warszawy, powinien zagwarantować najemcy spokojne używa-
nie lokalu w czasie trwania stosunku najmu zgodnie z celami przewidzianymi 
w umowie. Na podstawie art. 684 k.c. najemca ma natomiast prawo do założe-
nia w lokalu niezbędnych urządzeń – w omawianym przypadku wentylacyjnych 
– i ma prawo wymagać w tym zakresie współdziałania wynajmującego, zatem 
urzędu miasta. To na urzędzie ciąży więc obowiązek przekonania wspólnoty 
mieszkaniowej (której jest członkiem) do umożliwienia panu Abdullahowi wy-
konania remontu.

Ponadto zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej25 osoby, które posiadają w Polsce status uchodźcy26, mogą 

25 Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.
26 Na takich samych zasadach są traktowani obywatele oraz fi rmy z państw Unii Europejskiej, 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), do którego należą Norwegia, Islandia, 
Szwajcaria i Liechtenstein, oraz obywatele i fi rmy z państw niebędących stronami umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na pod-
stawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow-
skimi. 
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podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Wyżej opisa-
ne działanie nosi zatem znamiona dyskryminacji z powodu narodowości, rasy 
lub pochodzenia etnicznego cudzoziemca i jest prawnie nieuzasadnione.

Podjęte działania
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na podstawie art. 221 i art. 249 kodek-

su postępowania administracyjnego zwróciło się do władz dzielnicy, jako właś-
ciciela lokalu, z wnioskiem o podjęcie stosownych działań w celu ochrony praw 
Pana Abdullaha. Władze dzielnicy odpowiedziały na pismo Stowarzyszenia, in-
formując, że zostały podjęte rozmowy z cudzoziemcem w celu usunięcia prze-
szkód do rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej. 

Skutek podjętych działań
Pan Abdullah został zaproszony do uczestniczenia w spotkaniu z władzami 

dzielnicy, których celem było omówienie zaistniałych trudności. W spotkaniu 
wziął udział również przedstawiciel Stowarzyszenia. Ustalono, że urząd miasta 
podejmie stosowne kroki prawne przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w celu 
przeciwdziałania utrudnieniom w korzystaniu z lokalu. Mając na względzie 
fakt, iż procedury prawne mogą okazać się przewlekłe, władze dzielnicy zaofe-
rowały cudzoziemcowi zastępczy lokal w miejsce tego, o który toczył się spór. 
Cudzoziemiec wstępnie przystał na tę propozycję, jednak okazało się, że koszty 
utrzymania nowego, przydzielonego przez dzielnicę lokalu były zbyt wysokie 
i musiał odmówić jego przyjęcia. Władze dzielnicy nie zaproponowały inne-
go lokalu. Z tego względu Pan Abdullah postanowił wstąpić na drogę prawną 
przeciwko władzom dzielnicy o niedotrzymanie przez nie warunków przetargu 
oraz niezapewnienie mu spokojnego używania lokalu zgodnie z zawartą umo-
wą najmu.

4.3. Dyskryminacja przy podejmowaniu działalności gospodarczej

Stan faktyczny
Pan Adam, obywatel Gruzji, uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas 

oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 6 usta-
wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach27, tj. zawarcia związku małżeń-
skiego z Polką. Pragnął on prowadzić własną działalność gospodarczą w Polsce 
i w 2008 r. zwrócił się do Stowarzyszenia o pomoc prawną. 

27 Dz. U. z 2006 r., Nr 234, poz. 1694 oraz z Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 818.
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Diagnoza stanu prawnego
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go-

spodarczej28, cudzoziemcy, obywatele tzw. krajów trzecich, którzy w Polsce uzy-
skali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (udzielone w związku z po-
ślubieniem obywatela polskiego), nie mogli podejmować i prowadzić na własny 
rachunek działalności gospodarczej. Prawo takie posiadali jednak obywatele 
tzw. krajów trzecich, będący małżonkami obywateli innych państw Unii Euro-
pejskiej, ale nie Polski. 

Wprowadzenie takiego uregulowania prawnego poprzez pominięcie grupy 
cudzoziemców, którzy nie są obywatelami krajów UE, lecz będących małżon-
kami Polaków, prowadziło do pośredniej dyskryminacji tych osób i nie było 
niczym uzasadnione. Pozornie neutralny przepis w praktyce stawiał bowiem 
w mniej korzystnej sytuacji cudzoziemca spoza UE – współmałżonka Polaka, 
w porównaniu z cudzoziemcem także będącym obywatelem kraju trzeciego 
i zarazem współmałżonkiem innego niż Polska obywatela kraju Unii. Takie ure-
gulowanie nie było prawnie ani obiektywnie uzasadnione, a środki mające słu-
żyć osiągnięciu tego celu nie mogły zostać uznane za proporcjonalne i konieczne.

Podjęte działania
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wystosowało do Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz pod-
jecie stosownych prac legislacyjnych, mających na celu uwzględnienie w kata-
logu art. 13 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziem-
ców, którym udzielono zezwolenia na czas oznaczony w związku z okolicznością 
zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim. Pismo zostało wysłane 
również do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rzą-
du ds. Równego Traktowania.

Skutek podjętych działań
Stowarzyszenie otrzymało z Ministerstwa Gospodarki pismo informujące, iż 

zostały podjęte stosowne prace legislacyjne, mające na celu m.in. zmianę ww. 
przepisu. Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 2 lit. h ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej, obowiązującym od dnia 19 września 2008 r., osoby posia-
dające w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostające 
w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą 
na terytorium RP na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. 

28 Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095, w brzmieniu przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 
11 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 141, poz. 888).



79

Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce 2008–2010

Wnioski
Od dnia 19 września 2008 r. cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce zezwo-

lenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z zawarciem małżeństwa 
z obywatelem polskim, ma obecnie prawo samodzielnie podejmować i pro-
wadzić działalność gospodarczą w naszym kraju bez konieczności uzyskiwania 
dodatkowych zaświadczeń bądź zezwoleń. Ma takie same prawa i obowiązki 
w tym zakresie, co obywatel polski. 

4.4. Konieczność uzyskania przez cudzoziemców-absolwentów PAN zezwolenia na pracę

Stan faktyczny
Pan Ahmedi, doktorant Polskiej Akademii Nauk, w 2009 r. zgłosił się do Sto-

warzyszenia z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie przepisu prawnego dys-
kryminującego jego oraz określoną grupę cudzoziemców. Pan Ahmedi w prze-
ciwieństwie do innych cudzoziemców – absolwentów wyższych uczelni – aby 
legalnie pracować w Polsce, musi uzyskać zezwolenie na pracę. Uważał, że taka 
regulacja prawna jest dla niego krzywdząca.

Diagnoza stanu prawnego
Zgodnie z brzmieniem przepisu § 2 pkt 26a rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy 
przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę29, wyko-
nywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cu-
dzoziemców, będących absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjo-
narnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich 
uczelniach. Tak sformułowany przepis, poprzez użycie słowa „uczelnia”, powodu-
je, iż absolwenci stacjonarnych studiów doktoranckich ukończonych w instytu-
tach Polskiej Akademii Nauk są zmuszeni ubiegać się o zezwolenie na pracę. 

Działalność Polskiej Akademii Nauk reguluje ustawa z dnia 25 kwietnia 
1997 r. o Polskiej Akademii Nauk30, zgodnie z którą PAN jest ogólnokrajową, 
państwową, samodzielną instytucją naukową służącą rozwojowi nauki, jej pro-
mocji, integracji i upowszechnianiu oraz przyczyniającą się do rozwoju eduka-
cji oraz wzbogacania kultury narodowej. W praktyce absolwenci PAN mają taki 
sam status jak absolwenci stacjonarnych studiów na polskich uczelniach. 

Artykuł 32 Konstytucji stanowi, iż wszyscy są równi wobec prawa i mają pra-
wo do równego traktowania przez władze publiczne. Mając na uwadze jednak 
brak jakiegokolwiek ra� o legis przy wykluczeniu absolwentów PAN z katalogu 

29 Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1116 ze zm.
30 Dz. U. z 1997 r., Nr 75, poz. 469 ze zm.



80

Witold Klaus, Katarzyna Wencel

osób, które nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę cudzoziemców, można 
uznać, iż przepis § 2 pkt 26a ww. rozporządzenia stoi w sprzeczności z zasadą 
niedyskryminacji. Skoro inne grupy cudzoziemców – absolwenci polskich szkół 
ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych stu-
diów doktoranckich na polskich uczelniach – są zwolnione z obowiązku starania 
się o zezwolenie na pracę, absolwenci Polskiej Akademii Nauk również powinni 
mieć takie samo prawo w tym zakresie. 

Podjęte działania
Stowarzyszenie zwróciło się do MPiPS o zmianę przepisu, na co otrzymało 

odpowiedź, iż propozycja ta zostanie wzięta pod uwagę przy najbliższej nowe-
lizacji. Następnie Stowarzyszenie otrzymało z Ministerstwa projekt rozporzą-
dzenia, zgodnie z którym cudzoziemcy–absolwenci PAN-u zostali objęci takimi 
samymi zasadami, jak inni absolwenci szkół wyższych w Polsce. Stowarzyszenie 
nie zgłosiło uwag, gdyż projekt nowelizacji w pełni pokrywał się ze zgłoszonymi 
wcześniej postulatami.

Skutek podjętych działań
Przepis § 2 pkt 26a rozporządzenia uległ zmianie i obecnie cudzoziemcy-

-absolwenci PAN-u nie muszą już  ubiegać się o zezwolenie na pracę31.

Wnioski
Przepis § 2 pkt 26a rozporządzenia prowadził do zróżnicowanego traktowania 

cudzoziemców znajdujących się w obiektywnie podobnej sytuacji i nie był niczym 
uzasadniony. Wykluczenie cudzoziemców-absolwentów PAN z katalogu osób, któ-
re nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę, nie miało żadnego uzasadnienia lo-
gicznego ani prawnego. Było to zupełnie niezrozumiałe i krzywdzące dla tej grupy 
cudzoziemców, są to bowiem osoby świetnie wykształcone, w znakomitej większo-
ści przypadków na stałe związane z Polską i przyczyniające się do rozwoju gospo-
darczego naszego kraju. Dobrze, że rozporządzenie zostało zmienione i obecnie 
cudzoziemcy-absolwenci PAN-u mogą bez przeszkód podejmować zatrudnienie.

4.5. Odmowa przyznania zasiłku rodzinnego

Stan faktyczny
Pani Zarema, obywatelka Rosji narodowości czeczeńskiej, przyjechała do 

Polski ze swoimi dziećmi i złożyła wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Mąż 

31 W dniu 7 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 1 czerwca 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 716).
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pani Zaremy zginął podczas konfl iktu w Czeczenii. Po rozpatrzeniu wnio-
sku przez Prezesa Urzędu ds. Cudzoziemców pani Zarema uzyskała ochronę 
w postaci zgody na pobyt tolerowany. Następnie złożyła wniosek do dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie jej oraz dzieciom zasiłku z tytułu sa-
motnego wychowywania dziecka. Organ I instancji odmówił przyznania świad-
czenia, uzasadniając, iż brakuje pełnej dokumentacji potwierdzającej dochód 
współmałżonka oraz czas zamieszkiwania Pani Zaremy na terytorium Polski 
wraz z mężem i dziećmi.

Diagnoza stanu prawnego
Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. ustawy o udzielaniu cu-

dzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcowi 
z pobytem tolerowanym do maja 2008 r. przysługiwały uprawnienia tożsame, 
jak osobie, której udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony32. 
Oznacza to, że miał on pełne prawo do korzystania z pomocy społecznej. 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych33 uzależnia 
wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dzieci 
od śmierci drugiego z rodziców dziecka, która musi zostać potwierdzona odpo-
wiednimi dokumentami stwierdzającymi zgon. Obowiązek ten jest w zasadzie 
niemożliwy do realizacji przez uchodźców oraz innych cudzoziemców objętych 
ochroną międzynarodową.  

Przepisy art. 7 i 77 kodeksu postępowania administracyjnego34 zobowiązują 
organ administracji publicznej do wyczerpującego zebrania i przeanalizowania 
materiału dowodowego. To na organie administracji ciąży zatem obowiązek 
podjęcia wszelkich kroków w celu zebrania pełnego materiału dowodowe-
go. Obywatelowi polskiemu, starającemu się o zasiłek rodzinny, niewątpliwie 
łatwiej jest uzyskać wymagane zaświadczenia, niż uchodźcom (czy też innym 
cudzoziemcom objętym ochroną międzynarodową), opuszczającym swój kraj 
w obawie przed prześladowaniem. Brak takiego dokumentu nie powinien 
jednak automatycznie dyskwalifi kować cudzoziemca, o ile spełnia on pozo-
stałe warunki niezbędne do otrzymania pomocy społecznej. Organ I instancji, 
nie dysponując dowodem w postaci zaświadczenia o dochodach męża pani Za-
remy, którego uzyskanie nie było możliwe z powodu jego zaginięcia i sytuacji 

32 Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium RP (Dz. U z 2008 r. Nr 70, poz. 416) od dnia 29 maja 2008 r. uprawnienia te 
dotyczą cudzoziemców, którym przyznano ochronę uzupełniającą. Wspomniana ustawa pozba-
wiła osoby z pobytem tolerowanym (który w wyniku jej wejścia w życie i zgodnie ze zmienioną 
defi nicją obejmuje inne kategorie cudzoziemców) tych praw. 

33 Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.
34 Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
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panującej w kraju pochodzenia cudzoziemki, winien był zebrać inne dowody 
w celu ustalenia, w jakiej rzeczywistej sytuacji znajduje się jej rodzina.

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Rady 2000/43/WE dyskryminacja 
pośrednia ma miejsce, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka 
mogą sprawić, że osoby o danym pochodzeniu rasowym lub etnicznym znajdą 
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu do innych osób, chyba 
że taki przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione legalnym 
celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są odpowiednie i koniecz-
ne. Jeśli chodzi o zakres przedmiotowy Dyrektywy  – zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. 
e) i f) – jej przepisy w odniesieniu do ochrony społecznej, łącznie z zabezpiecze-
niem społecznym i opieką zdrowotną oraz prawem do świadczeń społecznych 
stosuje się także do instytucji publicznych.

Wobec braku ustawowych regulacji w zakresie przeciwdziałania dyskrymi-
nacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne w obszarze pomocy spo-
łecznej należy uznać, iż zarówno ww. postanowienia dyrektywy, jak i wpro-
wadzający zakaz dyskryminacji art. 32 Konstytucji, mogą być bezpośrednio 
stosowane. Art. 8 ust. 2 Konstytucji stanowi bowiem, iż przepisy Konstytucji 
stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Bezpośrednia 
stosowalność Konstytucji może odbywać się w sytuacji, gdy jej postanowienia 
są sformułowane w sposób na tyle precyzyjny i jednoznaczny, by możliwe było 
ich odniesienie do konkretnych sytuacji zachodzących w rzeczywistości praw-
nej. Podmiot stosujący prawo powinien oprzeć swe działania bezpośrednio 
na takim postanowieniu konstytucyjnym, a dopiero w drugiej kolejności powi-
nien powołać odpowiednie postanowienia ustaw. Przy takiej koncepcji Konsty-
tucja znajdować może ciągłe zastosowanie w działalności wszystkich organów 
władzy publicznej.

W opinii Stowarzyszenia pozbawienie pani Zaremy możliwości korzystania 
ze świadczeń rodzinnych z tej tylko przyczyny, iż nie ze swojej winy nie była 
ona w stanie przedstawić dokumentów wymaganych w rozporządzeniu Mi-
nistra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu 
postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne35, należy uznać za praktykę 
dyskryminującą. Przepis § 2 pkt 2, § 4 pkt 1 oraz § 16 rozporządzenia, mimo 
iż adresowany jest zarówno do obywateli polskich, jak i osób o innym pocho-
dzeniu rasowym lub etnicznym, stawia w niekorzystnej sytuacji wyłącznie tych 
drugich, gdyż nie są oni w stanie przedstawić odpowiednich dokumentów (co 
bez problemu mogą uczynić obywatele polscy). Jest on zatem niezgodny z art. 
32 Konstytucji RP. Organ mógł wykonać inne, zastępcze czynności, zmierzające 
do potwierdzenia faktu, iż pani Zarema jest matką samotnie wychowującą dzie-

35 Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881 z późn. zm.
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ci (np. wywiad środowiskowy, zeznania świadków oraz potwierdzenie z Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców, iż cudzoziemka wjechała do Polski bez męża i sama 
złożyła wniosek o status uchodźcy). Organ takich ustaleń jednak nie poczynił, 
opierając się jedynie na ww. rozporządzeniu i braku aktu zgonu męża/zaświad-
czenia z policji o zaginięciu. 

Podjęte działania
Od decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej pani Zarema wniosła od-

wołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej: SKO). W uzasad-
nieniu do odwołania, sporządzonym przy pomocy przedstawiciela Stowarzysze-
nia Interwencji Prawnej, wskazano na trudną sytuację uchodźców w zakresie 
możliwości udowodnienia zdarzeń, które miały miejsce w ich kraju pochodze-
nia – w przypadku pani Zaremy możliwości udokumentowania losów jej męża 
– oraz powołano się na ww. regulacje prawne.

Skutek podjętych działań 
Z kolei SKO, rozpatrując sprawę pani Zaremy, podzieliło znajdujące w odwo-

łaniu zarzuty. Zwróciło uwagę, iż skoro organ I instancji nie dysponował dowo-
dem w postaci zaświadczenia o wysokości zarobków męża cudzoziemki czy też 
czasem jego zamieszkiwania na terytorium Polski, winien był przeprowadzić 
inne dowody w celu ustalenia, w jakiej sytuacji znajduje się jej rodzina. We-
dług SKO zaniechanie przez organ administracji podjęcia czynności proceso-
wych zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy strona powołuje się na określone i ważne dla niej okoliczności 
(a to miało miejsce w omawianym przypadku), jest uchybieniem przepisom po-
stępowania administracyjnego, skutkującym wadliwością decyzji. Dlatego uchy-
lono w całości decyzję dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie 
odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku i zwró-
cono sprawę do ponownego rozpatrzenia. Organ I instancji wydał ponownie 
decyzję odmawiającą pani Zaremie świadczeń rodzinnych, od której wniesiono 
odwołanie. SKO tym razem utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie. Od tej 
decyzji została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
który ją oddalił. Sąd stanął na stanowisku, iż organy wydające decyzję były 
związane przepisem prawnym i prawidłowo go zastosowały. W opinii sędziego 
WSA w sprawie tej nie doszło do dyskryminacji – miałaby ona miejsce, gdyby 
od cudzoziemców wymagane były dodatkowe dokumenty, których nie wymaga 
się od Polaków, a taka praktyka nie miała miejsca. Od wyroku WSA w 2010 r. 
została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 
po rozpatrzeniu sprawy stwierdził, że odmowa przyznania świadczeń rodzin-
nych osobie, która nie jest w stanie bez własnej winy przedstawić dokumen-



84

Witold Klaus, Katarzyna Wencel

tu wymaganego przez rozporządzenie, jest naruszeniem konstytucyjnej zasady 
równości wobec prawa. 

NSA dodał, że jest to przykład dyskryminacji pośredniej i tym samym uznał 
argumentację skarżącej oraz stowarzyszenia, które przedstawiło sądowi swoje 
stanowisko. Jest to precedensowe orzeczenie, które może zmienić sytuację wie-
lu uchodźczyń – samotnych matek w kwes� i dostępu do świadczeń rodzinnych.

Wnioski
Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce ochronę międzynarodową, np. status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, po spełnieniu 
określonych warunków ma prawo do świadczeń socjalnych. Brak dokumentu 
potwierdzającego zgon lub zaginięcie współmałżonka, jeśli urząd może zgro-
madzić inne dowody w celu ustalenia sytuacji faktycznej, rodzinnej i fi nanso-
wej cudzoziemca, nie może decydować o automatycznej odmowie przyznania 
zasiłku. Przepis ten i praktyka – pozornie neutralne – w rzeczywistości powodu-
ją niekorzystną sytuację jedynie dla cudzoziemców, osób o innej narodowości, 
rasie lub pochodzeniu etnicznym, zatem działanie organu nosi cechy dyskrymi-
nacji pośredniej.

4.6. Odmowa przyjęcia cudzoziemców do Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Stan faktyczny
Do Stowarzyszenia w 2010 r. zgłosiło się kilku cudzoziemców z przyznaną 

ochroną międzynarodową, którzy spotkali się z odmową  przyjęcia do Ośrod-
ków Interwencji Kryzysowej.

Diagnoza stanu prawnego
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-

nej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zm.) interwencja kryzysowa stanowi 
zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin bę-
dących w stanie kryzysu. Jej celem jest  przywrócenie równowagi psychicznej 
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przej-
ściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. 
Na podstawie art. 5 pkt 2 lit. a) prawo do świadczeń z pomocy społecznej przy-
sługuje m.in. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym 
na terytorium RP w związku z uzyskaniem w Polsce ochrony międzynarodowej. 

Problem cudzoziemców, którzy zwracają się z prośbą o przyjęcie do OIK, 
niejednokrotnie urzędnicy sprowadzają jednoznacznie i wyłącznie do zagro-
żenia bezdomnością, której nie traktują jako sytuacji kryzysowej, a w związku 
z tym odmawiają udzielania pomocy, radząc udanie się do noclegowni, bo kwe-
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s� ą bezdomności zajmują się gminy, a nie powiaty. Tymczasem bezdomność 
w przypadku uchodźców może być doraźnie najważniejszym, ale nie jedy-
nym problemem powodującym ich kryzysową sytuację. W wielu przypadkach 
są to ludzie dotknięci traumą wojenną, utratą bliskich osób w drastycznych 
okolicznościach, ludzie, którzy byli świadkami lub ofi arami zbrodni, cierpią-
cy z powodu syndromu stresu pourazowego i przewlekłych depresji. Dzieci 
w takich rodzinach mają często poważne problemy psychologiczno-adaptacyj-
ne, sprawiają problemy wychowawcze zarówno w domu, jak i w szkole. Dorośli 
mają trudności z pokonaniem szoku kulturowego i rozpoczęciem samodzielne-
go funkcjonowania w nowej dla nich kulturze, a trudności te są tym większe, 
im dłużej trwało postępowanie o nadanie statusu uchodźcy, podczas którego 
nabyli tzw. syndrom wyuczonej bezradności. Noclegownie nie oferują warun-
ków, w których mogłyby mieszkać dzieci. Żadna noclegownia nie dysponuje też 
kompleksowymi oraz interdyscyplinarnymi narzędziami wsparcia, niezbędnymi, 
by umożliwić rodzinie w takiej sytuacji stopniowe wyjście z kryzysu i nie dopuś-
cić do przejścia w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Ponadto 
to właśnie na powiatach spoczywa obowiązek wspierania procesu integracji 
uchodźców, tym bardziej niezrozumiały wydaje się argument odsyłający poten-
cjalnych klientów po wsparcie do gminy.

Praktyka ośrodków jest absolutnie niedopuszczalna, gdyż stanowi narusze-
nie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz konstytucyjnego zakazu dys-
kryminacji, wyrażonego w art. 32 Konstytucji RP. Poza tym podważa ona fun-
damentalną zasadę zaufania obywateli do organów państwowych, wyrażoną 
w art. 8 kodeksu postępowania administracyjnego, jak również stoi w sprzecz-
ności z art. 6 k.p.a., zgodnie z którym organy administracji publicznej działają 
na podstawie przepisów prawa.

Podjęte działania
Stowarzyszenie podejmowało interwencje telefoniczne w indywidualnych 

sprawach. W 2010 r. wystosowane zostało do Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej sygnalizujące problem pismo oraz prośba o przekazanie wszystkim  staro-
stom wytycznych, z których jasno wynikałoby, jakie grupy uprawnionych mają 
prawo otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej. Na tej podstawie mogliby 
oni pouczyć pracowników OIK o konieczności poprawnej interpretacji i stosowa-
nia przepisów prawnych odnoszących się do cudzoziemców. Jak dotąd Stowa-
rzyszenie nie otrzymało z Ministerstwa odpowiedzi na wystosowane pismo. 

Wnioski
Głównym argumentem przeciwko przyjęciu rodziny do OIK jest zazwy-

czaj brak wystąpienia przemocy domowej. Urzędnicy twardo bronią stano-
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wiska, że tylko w sytuacji przemocy dana rodzina może liczyć na ich pomoc. 
Natomiast zadań interwencji kryzysowej nie można sprowadzić wyłącznie 
do przeciwdziałania temu zjawisku. Za sytuacje kryzysowe uznaje się również 
gwałtowne, drastyczne pogorszenie sytuacji życiowej, doświadczenie traumy 
psychologicznej, problemy wychowawcze i rodzinne etc. Niepokojąco brzmi 
także argument padający ze strony urzędników – czasem pojawiający się mię-
dzy wierszami, a czasem wprost – że cudzoziemcom nie należy się pomoc 
ze strony Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a jeśli mają problemy, to powinni 
się z nimi zwracać do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Taka postawa urzędni-
ków świadczy o nieznajomości przepisów albo o dyskryminującym podejściu 
do obcokrajowców. W bardzo niepochlebnym świetle stawia też rozumienie 
przez nich kwes� i integracji uchodźców. Wszelkie świadczenia ze strony Urzę-
du ds. Cudzoziemców przysługują bowiem cudzoziemcom jedynie do zakoń-
czenia postępowania o nadanie statusu uchodźcy. Po otrzymaniu jednej z form 
ochrony międzynarodowej zyskują oni prawo do korzystania ze wszelkiego ro-
dzaju form pomocy społecznej na tych samych zasadach, co obywatele polscy. 
Zatem odmowa przyznania cudzoziemcowi pomocy przez Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej nie ma żadnego oparcia w przepisach i stanowi naruszenie prawa. 
Wskazuje na niewłaściwą interpretację przez urzędników regulacji prawnych, 
które w tym przypadku są jednakowe zarówno dla obywateli polskich, jak i cu-
dzoziemców.

4.7. Odmowa przyjęcia cudzoziemca w poczet spółdzielni mieszkaniowej
oraz wydania zaświadczenia potwierdzającego prawo do lokalu

Stan faktyczny
Pan Artur, obywatel Armenii, przebywający w Polsce na podstawie zezwo-

lenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której 
mowa w art. 56 ust.1 pkt 6 z dnia 13 czerwca 2003 r. ustawy o cudzoziemcach, 
tj. zawarcia związku małżeńskiego z obywatelką polską, w 2007 r. zwrócił się 
do Stowarzyszenia Interwencji Prawnej z prośbą o interwencję w sprawie jego 
członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Jego małżonka była członkinią spół-
dzielni mieszkaniowej i pan Artur także postanowił zostać jej członkiem. Zło-
żył więc wniosek o przyjęcie w poczet członków spółdzielni wraz z deklaracją 
członkowską, a następnie uiścił wpisowe w wysokości określonej w statucie 
spółdzielni. Nie otrzymał jednak we wskazanym w statucie terminie żadnej in-
formacji dotyczącej decyzji zarządu w swojej sprawie. 

Co więcej, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa odmówiła wydania panu 
Arturowi zaświadczenia  potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym 
mieszkał i był zameldowany wraz ze swoją małżonką, będącą członkiem spół-
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dzielni. Uniemożliwiło to panu Arturowi otrzymanie zezwolenia na osiedlenie 
się, czyli zalegalizowania swojego pobytu w Polsce. 

Diagnoza stanu prawnego
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące mał-

żonce pana Artura, powstało z chwilą zawarcia przez nią umowy o ustanowie-
nie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (na podstawie 
art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych36), zatem jest ona członkiem spółdzielni.

Pan Artur także spełnia wszelkie przesłanki niezbędne do uznania 
go za członka Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej.  Przepis art. 3 ust. 2 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi bowiem, iż małżonkowi członka 
spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. 
Ponadto § 27 ust. 3 Statutu spółdzielni stwierdza, że osoba fi zyczna może być 
przyjęta w poczet członków spółdzielni, jeżeli jej małżonek jest członkiem spół-
dzielni. Regulujący sprawę przyjmowania w poczet członków spółdzielni § 30 
Statutu stanowi, że nowych członków w poczet członków spółdzielni przyjmuje 
Zarząd, który podejmuje decyzję w tym względzie w ciągu 1 miesiąca od daty 
złożenia pisemnej deklaracji kandydata na członka. O swojej decyzji Zarząd po-
winien zawiadomić zainteresowanego pisemnie w ciągu 14 dni od jej podjęcia 
(§ 30 ust. 1 i 2 Statutu spółdzielni).

Brak decyzji Zarządu pozbawił cudzoziemca możliwości złożenia odwołania 
do Rady Nadzorczej (o którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu spółdzielni) i tym 
samym dochodzenia roszczenia o członkostwo (o którym mowa w art. 3 ust. 2 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Pomimo tego cudzoziemiec za po-
średnictwem radcy prawnego złożył skargę na Zarząd Spółdzielni Budowlano-
-Mieszkaniowej do Rady Nadzorczej. Jednakże nie została ona rozpatrzona.

Drugim ważnym zagadnieniem prawnym w omawianej sprawie jest odmowa 
wydania przez spółdzielnię zaświadczenia, potwierdzającego prawny tytuł do lo-
kalu, w którym zamieszkuje pan Artur. Takie zaświadczenie jest niezbędne w po-
stępowaniu o wydanie zezwolenia na osiedlenie się, które toczyło się w sprawie 
cudzoziemca przed właściwym wojewodą. Brak tytułu prawnego do lokalu po-
woduje uniemożliwienie otrzymania zezwolenia na osiedlenie się, co skutkuje 
pozbawieniem cudzoziemca wielu uprawnień związanych z tym statusem. 

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż jedynym powodem, dla którego 
wniosek pana Artura pozostał bez rozpatrzenia oraz odmówiono mu wydania 
zaświadczenia potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, jest narodowość wnio-
skującego – brak obywatelstwa polskiego. Tym samym postępowanie to nosi 
znamiona działania dyskryminacyjnego. 

36 Dz. U. z 2000 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.
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Zachowanie spółdzielni jest sprzeczne z art. 32 w zw. z art. 37 Konstytucji 
RP. Cechuje je dyskryminacja w życiu społecznym ze względu na narodowość 
i obywatelstwo. Nieuwzględnienie wniosku cudzoziemca o przyjęcie go w po-
czet członków spółdzielni, a co za tym idzie przyznania mu spółdzielczego lo-
katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, stoi również w sprzeczności z art. 
64 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo do własności oraz innych 
praw majątkowych (jakim jest lokatorskie prawo do lokalu), a prawa majątko-
we podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

Działania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej noszą zatem cechy zacho-
wań dyskryminacyjnych i utrudniają cudzoziemcowi przebywającemu legalnie 
na terytorium RP pełnoprawne uczestniczenie w życiu społecznym, łamiąc jego 
podstawowe prawa, a co więcej uniemożliwiając mu kontynuowanie postępo-
wania w sprawie o wydanie zezwolenia na osiedlenie się. 

Podjęte działania
Prawnik Stowarzyszenia udzielił klientowi informacji na temat przysługu-

jących mu środków prawnych, tj. możliwości wszczęcia postępowania przed 
sądem cywilnym o wpisanie w poczet członków spółdzielni na podstawie art. 
3 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz możliwości wszczęcia postępowania przed sądem cywilnym z art. 23 k.c. 
o zadośćuczynienie w związku z naruszeniem dóbr osobistych poprzez działa-
nia spółdzielni, które dyskryminują cudzoziemca ze względu na jego narodo-
wość i status prawny. 

Stowarzyszenie skierowało również pismo z prośbą o interwencję do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich oraz Krajowej Rady Spółdzielczej. W efekcie skiero-
wanego wniosku Krajowa Rada Spółdzielczości podjęła wobec Spółdzielni Bu-
dowlano-Mieszkaniowej działania wyjaśniające. Interwencję w sprawie podjął 
również Rzecznik Praw Obywatelskich.

Skutek podjętych działań 
Na skutek zainicjowanych przez Stowarzyszenie działań Rzecznika oraz Kra-

jowej Rady Spółdzielczej, pan Artur uchwałą Zarządu został przyjęty w poczet 
członków Spółdzielni Mieszkaniowej oraz otrzymał zaświadczenie o przysługu-
jącym mu tytule prawnym do mieszkania użytkowanego wraz z żoną. 

Wnioski
Podkreślić należy, że każdy cudzoziemiec, będący małżonkiem obywa-

tela polskiego, ma prawo do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
oraz musi być przyjęty w poczet członków spółdzielni, której jego małżonek 
jest członkiem.
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4.8. Nierówne traktowanie w przedmiocie ubiegania się o mieszkania komunalne

Stan faktyczny 
Wielu cudzoziemców zgłaszających się do Stowarzyszenia w latach 2008–

–2010, mieszkających w różnych dzielnicach Warszawy i okolicznych gminach, 
napotyka na problemy w związku z procedurą przyznawania mieszkań komu-
nalnych. W niektórych miejscach cudzoziemcom objętym ochroną międzyna-
rodową i spełniającym wymogi przewidziane prawem odmawia się wpisania 
na listę osób oczekujących na mieszkanie, nie mówiąc już o przyznawaniu im 
lokali. W części urzędów panuje przekonanie, że uchodźcy, osoby z ochroną 
uzupełniającą oraz osoby z pobytem tolerowanym nie mają prawa do tej formy 
pomocy i ich wnioski nie są przyjmowane bądź rozpatrywane. Zdarzają się od-
mowy uzasadniane „trudną sytuacją mieszkaniową” na terenie danej dzielnicy 
czy gminy, która nie pozwala na przyjmowanie do realizacji spraw osób związa-
nych z dzielnicą w sposób przejściowy. W jednej z dzielnic Warszawy pracow-
nicy urzędu stoją na stanowisku, że w przypadku, gdy cudzoziemcy legitymu-
ją się tzw. pobytem tolerowanym (z którym wiąże się posiadanie karty pobytu 
na terenie Polski na rok), brakuje podstawy prawnej do umieszczenia ich na 
liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobów komu-
nalnych. 

Pani Zora zgłosiła się w 2009 r. do Stowarzyszenia w związku z odmową, 
jaką otrzymała w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, odnośnie możliwości ubie-
gania się o mieszkanie komunalne. W odpowiedzi na złożony przez nią wniosek 
Prezydent Pruszkowa wyjaśnił, iż nie ma możliwości udzielenia jej pomocy, bo-
wiem zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pruszkowie o uzyskanie mieszkania 
z zasobów komunalnych mogą ubiegać się tylko stali mieszkańcy Pruszkowa. 
Sytuacja materialna i zdrowotna pani Zory była bardzo trudna – była zmuszona 
korzystać z pomocy społecznej, gdyż na skutek wypadku komunikacyjnego sta-
ła się osobą niepełnosprawną. Mieszkała ona wraz ze starszą i niepełnospraw-
ną matką, wymagającą stałej opieki, oraz dwójką małoletnich dzieci.

Diagnoza stanu prawnego
Kwes� e zasad oraz ochrony praw lokatorów oraz gospodarowania mieszka-

niowym zasobem gminy reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go37. Zgodnie z nią gmina ma obowiązek zapewnić lokale socjalne i lokale za-
mienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych 
o niskich dochodach, co ma szczególne znaczenie w kontekście niezamożnych 

37 Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733 ze zm.
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rodzin cudzoziemskich. Jej przepisy dotyczą zarówno obywateli polskich, jak 
i cudzoziemców. Regulacje odmienne dla uchodźców i cudzoziemców z ochro-
ną uzupełniającą przewiduje uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m. st. War-
szawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy, wydana 
na podstawie ww. ustawy.  Zgodnie z nią tym cudzoziemcom, na rzecz których 
z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu wystąpi Warszawskie Centrum 
Pomocy Rodzinie, przyznaje się do 5 mieszkań z zasobu miasta i przysługuje 
im pierwszeństwo zawarcia umowy najmu. W przypadku cudzoziemców z po-
bytem tolerowanym brakuje tego typu szczegółowych uregulowań, ale nie ma 
także przepisów pozbawiających tę grupę prawa do uzyskania mieszkania ko-
munalnego w normalnym, nieuprzywilejowanym trybie. Uznać zatem należy, 
iż mogą oni starać się o mieszkanie na zasadach ogólnych, tak jak obywatele 
polscy.

Zgodnie z pkt 2 uchwały Rady Miejskiej Pruszkowa nr XLV/508/2002 z dnia 
23 maja 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy umowy najmu są zawierane tylko z mieszkańca-
mi Pruszkowa, przez co urząd rozumie osoby posiadające stałe zameldowanie 
na terenie miasta. Taki przepis uchwały jest niedopuszczalny, gdyż pośrednio 
dyskryminuje cudzoziemców – osoby o innym pochodzeniu etnicznym, naro-
dowości czy rasie. W większości przypadków nie mają oni bowiem możliwości 
uzyskania meldunku – właściciele prywatnych mieszkań bardzo niechętnie mel-
dują cudzoziemców nawet na czasowy pobyt. 

Konstytucja RP w art. 30 stwierdza, że przyrodzona oraz niezbywalna god-
ność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona 
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona są obowiązkiem władz publicz-
nych. Ponadto Konstytucja w art. 75 przewiduje, iż władze publiczne prowadzą 
politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szcze-
gólności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjal-
nego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego 
mieszkania. Przez „obywateli” rozumiemy także cudzoziemców, zatem państwo 
zobowiązało się udzielać pomocy również tej grupie. 

Konstytucja wprowadza nakaz równego traktowania, który ma szczególne 
znaczenie w przypadku obywateli spoza Polski – zgodnie z art. 32 Konstytucji 
wszyscy są równi wobec prawa, władze publiczne mają obowiązek równego 
traktowania i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecz-
nym lub gospodarczym z jakiejkolwiek innej przyczyny. Pojęcie dyskryminacji 
obejmuje zarówno dyskryminację bezpośrednią, jak i pośrednią. Dyskrymina-
cja pośrednia ma miejsce, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub prak-
tyka mogą doprowadzić do szczególnie niekorzystnej sytuacji dla osób dane-
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go pochodzenia rasowego lub etnicznego w stosunku do innych osób, chyba 
że są one obiektywnie uzasadnione legalnym celem, a środki mające służyć 
do jego osiągnięcia są odpowiednie i konieczne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. H) 
dyrektywy Rady nr 2000/43/WE, jej przepisy stosuje się do wszystkich osób 
zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, włącznie z instytucjami pub-
licznymi, w kontekście dostępu do dóbr i usług oraz dostarczania dóbr i usług 
publicznie dostępnych, włącznie z zakwaterowaniem.

Na zupełne niezrozumienie prawa wspólnotowego oraz zasad obowiązywa-
nia tego prawa w Polsce i w stosunku do osób zamieszkujących na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskie oraz jego błędne zastosowanie wska-
zuje opinia prawna wydana przez radcę prawnego Urzędu Miasta Pruszkowa, 
w której można przeczytać m.in., że cudzoziemka nie posiada obywatelstwa 
polskiego ani obywatelstwa innego państwa – członka Unii Europejskiej (…). 
Prawo unijne odnosi się tylko do obywateli Unii Europejskiej. Poza tym wyłą-
cza się możliwość zastosowania ww. postanowień dyrektywy z uwagi na art. 
3 ust. 2 dyrektywy, zgodnie z którym nie znajduje ona zastosowania do osób 
o innym obywatelstwie, z uwagi na pozostawienie państwom członkowskim 
możliwości samodzielnego regulowania kwes� i dotyczących wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich na terytorium ich państw oraz traktowania związa-
nego z ich statusem prawnym. W przedmiotowej sprawie nie ma jednak zasto-
sowania art. 3 ust. 2 dyrektywy, a przyjęte przez Urząd Miasta rozumienie prze-
pisów ww. dyrektywy jest absolutnie niewłaściwe i niezgodne z podstawowymi 
zasadami stosowania prawa wspólnotowego oraz orzecznictwem Europejskie-
go Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie. Wystarczy chociażby podać 
przykład wyroku ETS z dnia 10 lipca 2008 r. (nr sprawy C-54/07)38, w którym 
dyrektywa 2000/43/WE jak najbardziej znalazła zastosowanie w przypadku 
obywateli państw trzecich o innym pochodzeniu etnicznym, nieposiadających 
obywatelstwa państwa członkowskiego UE (w tym przypadku belgijskiego)39. 
Trybunał uznał, że 

okoliczność, że pracodawca publicznie oświadcza, iż nie będzie zatrudniał pracowników 
o określonym pochodzeniu etnicznym lub rasowym, stanowi bezpośrednią dyskrymi-
nację przy zatrudnianiu w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. A) dyrektywy Rady 2000/43/WE 
z dnia 29 czerwca 2000 r., wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób 
bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, ponieważ takie deklaracje mogą po-
ważnie zniechęcać określonych kandydatów do składania swojej kandydatury, a tym sa-
mym stanowić dla nich przeszkodę w dostępie do rynku pracy. Publiczne oświadczenia, 

38 h� p://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en.
39 Zarzuty dotyczyły publicznych wypowiedzi kierownika fi rmy, iż jego przedsiębiorstwo po-

szukiwało monterów, lecz nie mogło zatrudnić „cudzoziemców” z uwagi na niechęć klientów 
do udostępniania tym osobom prywatnych mieszkań na czas wykonywania prac.
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w których pracodawca informuje, że w ramach swojej polityki rekrutacyjnej nie będzie 
zatrudniał osób o określonym pochodzeniu etnicznym lub rasowym, są wystarczające 
dla domniemania, w rozumieniu art. 8 ust. 1 dyrektywy 2000/43, że ma miejsce bezpo-
średnio dyskryminująca polityka zatrudnienia (…).

Cudzoziemcy, którym została udzielona w Polsce ochrona międzynarodo-
wa, traktowani są często jak gdyby ich pobyt w Polsce był czasowy. Tymcza-
sem otrzymują oni ww. formy ochrony na czas nieokreślony – do momentu, 
aż sytuacja w ich kraju poprawi się na tyle, że będą mogli do niego wrócić. 
W większości krajów pochodzenia sytuacja w kwes� i przestrzegania praw czło-
wieka nie normuje się w przeciągu kilku lub kilkunastu lat i ludzie ci zostają 
w Polsce na całe życie. Karty pobytu wydawane są – jak każdy tego typu doku-
ment – na pewien czas (rok bądź dwa), po upływie którego należy je wymienić 
na nowe. Potwierdzają one status prawny w Polsce i tożsamość cudzoziemca. 
Ich czasowa ważność nie oznacza, że pozwolenie na pobyt w Polsce zostaje 
wydane na okres ważności karty pobytu, jak niejednokrotnie urzędnicy inter-
pretują ich status prawny w Polsce. W piśmiennictwie przyjmuje się pogląd, iż 
wspólnotę samorządową tworzą także cudzoziemcy, którym udzielono zgody 
na pobyt czasowy w Polsce, a nawet ci przebywający w naszym kraju nielegal-
nie40. W kwes� i przynależności do wspólnoty gminnej nie powinny też mieć 
znaczenia takie względy jak rasa, narodowość czy obywatelstwo, ani czas za-
mieszkiwania w danej gminie, nieistotne są także okoliczności natury admini-
stracyjno-prawnej, np. zameldowanie na terenie danej gminy41.

W związku z powyższym uznać należy, iż praktyka Wydziałów Lokalowych 
odmawiających cudzoziemcom możliwości ubiegania się o mieszkania komu-
nalne i przyznawania im lokali z zasobów miasta lub gminy w ww. zakresie nosi 
znamiona dyskryminacji pośredniej. Uderza wyłącznie w cudzoziemców – oby-
watele polscy nie mają tego typu problemów, bowiem mimo długiego oczeki-
wania w kolejce mają oni szansę na uzyskanie mieszkania. Cudzoziemcy nawet 
takiej szansy nie otrzymują. Praktyka Wydziałów Lokalowych nie jest też obiek-
tywnie uzasadniona legalnym celem.

Podjęte działania
Stowarzyszenie w 2009 r. wystosowało serię pism do władz dzielnic, władz 

miasta stołecznego Warszawy i okolicznych gmin, podejmowało także inter-
wencje telefoniczne w indywidualnych sprawach.

40 M. Kumela-Romańska, Administracyjno-prawny status cudzoziemca-członka wspólnoty sa-
morządowej, teza nr 1 i 2, „Samorząd Terytorialny” 2007 nr 6, s. 42.

41 E. Olejniczak-Szałowska, Członkostwo wspólnoty samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 
1996 nr 5, s. 3.
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W sprawie pani Zory przedstawicielka Stowarzyszenia osobiście spotkała się 
z Prezydentem Pruszkowa, próbując wyjaśnić sprawę i w celu doprowadzenia 
do uwzględnienia jej wniosku o przydział mieszkania, jednak władze miasta 
nie zmieniły swojego stanowiska. Stowarzyszenie pomogło zatem sformułować 
ofi cjalny wniosek do Rady Miejskiej o zmianę przepisu uchwały, w odpowie-
dzi na co cudzoziemka została zaproszona na obrady rady. W sesji wzięły udział 
także przedstawicielki Stowarzyszenia, które poparły sprawę pani Zory. Nieste-
ty radni odrzucili wniosek o zmianę spornego punktu uchwały, ponownie argu-
mentując to faktem, że skoro cudzoziemka nie ma  stałego pobytu (zameldo-
wania), nie może ubiegać się o lokal komunalny w ich mieście. 

Wystosowana została także skarga do Wojewody Mazowieckiego, który 
co prawda nie znalazł podstaw prawnych do podjęcia z urzędu działań nad-
zorczych, zmierzających do stwierdzenia nieważności zapisów uchwały, jednak 
w swoim piśmie wyraźnie wskazał, że 

dla przyjęcia danej osoby za mieszkańca danej gminy nie ma znaczenia fakt zameldo-
wania ani jego okres trwania. Mieszkańcem gminy jest każda osoba fi zyczna, która ma 
miejsce zamieszkania na terenie konkretnej gminy (wyrok WSA w Opolu z dnia 7 maja 
2009 r. sygn. akt II SA/Op 93/09). 

W związku z odmową zmiany uchwały, skierowana została skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (obecnie oczekujemy na wy-
znaczenie terminu rozprawy).

Skutek podjętych działań
Na większość pism Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź, iż praktyka po-

szczególnych urzędów nie ma charakteru dyskryminacji, cudzoziemcy traktowa-
ni są tak samo jak obywatele polscy42, a jedynym problemem jest brak wystar-
czającej liczby mieszkań w zasobie gminy.  Urząd miasta stołecznego Warszawy 
stoi na stanowisku, iż odstąpienie od badania kryteriów wobec wskazanych 
przez WCPR uchodźców świadczy o uprzywilejowaniu tej grupy mieszkańców, 
nie zaś o ich dyskryminacji. Z kolei od jednej z gmin Stowarzyszenie otrzymało 
pismo, z którego wynika, iż zgodnie z uchwałą rady miejskiej, o najem miesz-
kania z jej zasobów może ubiegać się osoba, która jest zameldowana na pobyt 
stały na terenie gminy przez co najmniej 3 lata lub zamieszkuje na terenie gmi-

42 Tymczasem z badań przeprowadzonych w grudniu 2009 r. przez Stowarzyszenie Interwen-
cji Prawnej i Instytut Spraw Publicznych wynika, że w urzędnicy wprost twierdzą, iż cudzoziemcy 
są pomijani w kolejkach i na listach, bowiem należy się im 5 mieszkań rocznie (zgodnie z uchwałą 
rady miasta) i więcej im w związku z tym nie przysługuje – patrz: Ewaluacja funkcjonowania insty-
tucji społecznego wsparcia m. st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych 
migrantów, red. W. Klaus, J. Frelak, Warszawa 2010.
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ny od co najmniej 6 lat. Tymczasem są to wymogi, których nie mogą spełnić 
cudzoziemcy przebywający w Polsce krócej niż kilka lat. 

Wnioski
Uchodźcy, cudzoziemcy z ochroną międzynarodową lub zgodą na pobyt to-

lerowany mają pełne prawo, aby ich wnioski o wynajęcie mieszkania z zasobów 
gminy były rozpatrzone na takich samych zasadach, jak wnioski obywateli pol-
skich, a po spełnieniu warunków, mają oni prawo do otrzymania mieszkania. 
Wprowadzanie do uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych 
wymogów „związania” cudzoziemca z daną dzielnicą czy gminą, w szczególno-
ści poprzez fakt bycia zameldowanym na jej terenie, jest niczym nieuzasadnio-
ne i stanowi dyskryminację pośrednią. Także odmowa kwalifi kowania cudzo-
ziemców do kolejki osób oczekujących na lokal tylko dlatego, iż posiadają kartę 
pobytu wydaną na czas oznaczony, jest działaniem bezprawnym i nie może 
mieć miejsca.

4.9. Utrudnienia w uzyskaniu numeru PESEL

Stan faktyczny
Do Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w latach 2008–2009 zgłaszało się 

coraz więcej cudzoziemców, którzy napotykali na utrudnienia ze strony Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w uzyskaniu numeru PESEL. 
Problem braku posiadania PESEL-u dotyka uchodźców, osoby z ochroną uzupeł-
niającą lub pobytem tolerowanym, łącznie zwane osobami objętymi w Polsce 
ochroną międzynarodową. Cudzoziemcy ci legalnie przebywają w naszym kra-
ju. Mieszkają oni w wynajmowanych, prywatnych mieszkaniach, gdyż innego 
lokum nie są w stanie uzyskać, szczególnie w pierwszych latach pobytu w Pol-
sce. Wynajmujący jednak bardzo niechętnie meldują cudzoziemców, co wiąże 
się z nieznajomością przepisów i przeświadczeniem wynajmujących, iż osoba 
zameldowana posiada większe uprawnienia do wynajmowanego lokalu, jak 
również z chęcią ominięcia przepisów podatkowych. W związku z tym stanem, 
cudzoziemcy ci w praktyce pozbawieni są możliwości uzyskania zameldowania, 
niezbędnego do otrzymania numeru PESEL.

Diagnoza stanu prawnego
Zgodnie z art. 31a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewiden-

cji ludności i dowodach osobistych43 numer PESEL mogą otrzymać cudzoziem-
cy, którzy są zameldowani lub mają ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne. 
Na podstawie art. 31 b ust. 1 ww. ustawy numer PESEL może być nadany in-
nym osobom, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę jego posiadania. 

43 Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.
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Art. 31b ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych daje możli-
wość uzyskania numeru PESEL przez osoby inne niż zameldowane, na ich pi-
semny wniosek. Od cudzoziemców wymaga się jednak wskazania konkretnego 
przepisu prawa, przewidującego potrzebę jego posiadania. Stanowi to prze-
szkodę nie do przejścia dla osób nieznających często języka polskiego, nie mó-
wiąc już o przepisach prawa polskiego. Cudzoziemcy potrzebują numeru PESEL 
z różnych powodów, np. w związku z podjęciem pracy, rejestracją w przychodni 
czy objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny przez osobę pra-
cującą. Z MSWiA otrzymują jednak odmowną odpowiedź i zostają poinformo-
wani, iż to pracodawca powinien wystąpić w wnioskiem o przyznanie numeru 
PESEL pracownikowi. 

Po pierwsze, prawo wyraźnie stanowi, iż minister właściwy do spraw we-
wnętrznych może nadać numer PESEL osobom innym niż wymienione w art. 
31a ust. 3 na ich pisemny wniosek. Po drugie, nieraz pracodawca nie orien-
tuje się w sytuacji prawnej i faktycznej zatrudniania obywateli innych państw, 
w związku z czym obowiązkiem uzyskania numeru PESEL obarcza cudzoziemca, 
albo też nie ma ochoty na prowadzenie dodatkowych czasochłonnych i niestan-
dardowych czynności. Nie należy oczekiwać, że cudzoziemiec będzie polemizo-
wać z przyszłym pracodawcą i narażać się na ryzyko odstąpienia od zawarcia 
umowy. W praktyce zatem to cudzoziemiec jest zmuszony wystąpić o nadanie 
numeru PESEL. Po trzecie wreszcie, nie wszyscy cudzoziemcy podejmują pracę 
(jest to szczególnie utrudnione w początkowym okresie ich przebywania w Pol-
sce, gdy nie znają jeszcze języka), a numer PESEL jest im potrzebny np. w przy-
padku leczenia. 

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerw-
ca 2000 r. dyskryminacja pośrednia ma miejsce, gdy pozornie neutralny przepis, 
kryterium lub praktyka mogą doprowadzić do szczególnie niekorzystnej sytuacji 
dla osób danego pochodzenia rasowego lub etnicznego w stosunku do innych 
osób, chyba że taki przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione 
legalnym celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są odpowiednie i ko-
nieczne. Powołane wyżej przepisy w praktyce prowadzą do niekorzystnej sytua-
cji wyłącznie dla cudzoziemców, gdyż większość obywateli polskich nie ma prob-
lemów z zameldowaniem ani z ubezpieczeniami, łatwiej im też uzyskać numer 
PESEL na podstawie art. 31b ust. 1 ww. ustawy (numer ten jest nadawany także 
od razu wszystkim noworodkom narodowości polskiej). Zarówno ww. przepisy 
prawne, jak i praktyka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w za-
kresie odmowy nadawania numeru PESEL cudzoziemcom objętym ochroną mię-
dzynarodową i nieposiadającym zameldowania mają charakter dyskryminujący. 
Nie są one obiektywnie uzasadnione legalnym celem. Prowadzi to do dyskrymina-
cji cudzoziemców – osób o innej narodowości, rasie czy pochodzeniu etnicznym. 
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Podjęte działania
Stowarzyszenie wystosowało pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji, informujące o wyżej opisanej sytuacji. Zwróciło się także z prośbą 
o podjęcie stosownych działań, mających na celu zmianę dotychczasowej prak-
tyki stosowania ww. przepisów i rozpoczęcie nadawania numerów PESEL oso-
bom, zwracającym się do ministerstwa i nieposiadającym meldunku (praktyka 
taka była przez lata prowadzona w ministerstwie), a także w miarę możliwości 
o zmianę przepisów prawnych w tym zakresie.

Skutek podjętych działań
W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało Stowarzyszenie, iż egzekwo-

wanie obowiązku meldunkowego od cudzoziemców nie stanowi dyskryminacji. 
Wręcz odwrotnie, nie egzekwowanie od nich tego obowiązku – wbrew prze-
pisom prawa – stawiałoby te osoby w pozycji uprzywilejowanej w stosunku 
do obywateli polskich. Ponadto możliwość przyznania numeru PESEL bez speł-
niania wymogu posiadania meldunku stanowi wyjątek od zasady, tj. uzależnie-
nia przyznania PESEL-u od zameldowania. A szczególność tej regulacji polega 
na tym, iż to na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że nie jest w sta-
nie spełnić wymogu posiadania meldunku. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, 
że Ministerstwo zupełnie nie rozumie problemu dyskryminacji cudzoziemców. 

W 2009 i 2010 r. praktyka Ministerstwa w kwes� i nadawania cudzoziemcom 
numeru PESEL w wyżej opisanym trybie nie uległa zmianie. Ministerstwo przy-
znaje jednak numer PESEL, gdy występuje o to w imieniu cudzoziemca np. Urząd 
Pracy. Ponadto centralny ośrodek recepcyjny dla uchodźców w Dębaku od pew-
nego czasu melduje na pobyt czasowy cudzoziemców objętych ochroną, dzięki 
czemu mogą oni wystąpić z prośbą o nadanie tego numeru do urzędu gminy. 

Wnioski
Każdy cudzoziemiec, który nie może uzyskać numeru PESEL poprzez zwró-

cenie się do władz gminy miejsca zameldowania, powinien móc go uzyskać 
dzięki zwróceniu się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Praktyka 
działania komórki Ministerstwa, która odpowiada za te zagadnienia, polegają-
ca na odmowie nadawania tego numeru, jest nie tylko niezgodna z przepisami 
ustawy o ewidencji ludności, ale także – co zostało wyżej wskazane – może zo-
stać uznana za praktykę dyskryminującą cudzoziemców. 

4.10. Przewlekłość procedury wydawania kart pobytu

Stan faktyczny
Cudzoziemcy starający się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy posługują 

się specjalnymi dokumentami o nazwie Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości 
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Cudzoziemca (TZTC)44. Ponieważ na czas trwania postępowania w tej sprawie 
cudzoziemcom są odbierane paszporty, TZTC jest dokumentem potwierdza-
jącym ich tożsamość oraz legalność przebywania w Polsce. Karty wydawane 
są na określony czas, po upływie którego należy wystąpić o nowy dokument, 
a stary oddać. Cudzoziemcy, którzy uzyskali w Polsce ochronę, np. zgodę 
na pobyt tolerowany, otrzymują karty pobytu, które po upływie okresu ważno-
ści również należy wymienić.

Do Stowarzyszenia nieustannie zgłaszają się cudzoziemcy z problemem 
przedłużającego się okresu oczekiwania na wydanie nowych kart, który nieraz 
przeciąga się nawet do dwóch, trzech miesięcy. Nie dysponują oni wówczas 
żadnymi innymi dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość oraz legalność 
pobytu w Polsce. W konsekwencji pozbawieni są możliwości korzystania z przy-
sługujących im uprawnień, np. legalnej pracy45, a rutynowa kontrola dokumen-
tów (np. przez Policję czy Straż Graniczną) grozi zatrzymaniem w celu ustalenia 
tożsamości.

Analiza stanu prawnego
Przepisy, regulujące tryb wydawania cudzoziemcom kart pobytu, ich wy-

miany, wnoszenia opłat etc., nie normują kwes� i terminów, zgodnie z którymi 
właściwe organy mają obowiązek wydać lub wymienić te dokumenty. Przepi-
sy odnoszące się do wydawania dokumentów tożsamości obywatelom polskim 
również nie precyzują okresu oczekiwania w takich przypadkach. Zastosowa-
nie mają zatem przepisy ogólne kodeksu postępowania administracyjnego. 
Zgodnie z art. 12 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej powinny działać 
w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami 
prowadzącymi do jej załatwienia. Paragraf 2 stanowi, że sprawy, które nie wy-
magają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwio-
ne niezwłocznie, a art. 35 wprowadza zasadę, zgodnie z którą organy admi-
nistracji publicznej obowiązane są załatwiać je bez zbędnej zwłoki, to znaczy 
natychmiast, kiedy tylko jest to możliwe. Załatwienie sprawy wymagającej po-
stępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, 
a w szczególnie skomplikowanych przypadkach – nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 k.p.a.). 

44 Są one wydawane na postawie art. 55 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cu-
dzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r., Nr 234, poz. 1695 
z późn. zm.). 

45 Możliwość taką przewiduje art. 36 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium RP, zgodnie z którym jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o nadanie sta-
tusu uchodźcy bez winy cudzoziemca (np. z powodu celowego opóźniania postępowania) nie zo-
stała wydana decyzja w pierwszej instancji, wydaje się zaświadczenie, które wraz z TZTC stanowi 
podstawę do wykonywania legalnej pracy na terytorium RP.
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Wydanie karty pobytu nie stanowi czynności szczególnie skomplikowa-
nej, zatem powinna ona zostać załatwiona najpóźniej w ciągu miesiąca, a je-
śli jest to możliwe, to nawet wcześniej. Biorąc pod uwagę praktykę wydawania 
dowodów osobistych, obywatel polski czeka na nowy dokument ok. 2 tygodni 
(ponadto zazwyczaj posiada on inne dokumenty potwierdzające tożsamość, 
np. prawo jazdy lub paszport). 

Artykuł 32 Konstytucji stanowi, iż wszyscy są równi wobec prawa i mają 
prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dys-
kryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkol-
wiek przyczyny. W stosunku do cudzoziemców Konstytucja przewiduje wyjątek 
od zasady korzystania z wolności i praw w niej zapewnionych, odsyłając w tym 
zakresie do regulacji ustawowych (art. 37 ust. 2). W opisywanej sprawie prze-
pisy ustaw nie wprowadzają jednak zróżnicowanego traktowania obywateli 
polskich i obywateli innych narodowości. Opisana praktyka oznacza odmienne 
traktowanie osób innej narodowości znajdujących się w podobnej do obywa-
teli polskich sytuacji i nie jest prawnie uzasadniona – można ją zatem uznać 
za działanie o charakterze dyskryminacyjnym. 

Podjęte działania
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wystosowało do Szefa Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców pismo z prośbą o wyjaśnienie kwes� i przewlekłości w wydawa-
niu cudzoziemcom kart pobytu. Pismo zostało przekazane również do wiado-
mości Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce. 

Stowarzyszenie otrzymało pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich, infor-
mujące o przyjęciu do wiadomości treści pisma i zwróceniu się przez Rzecznika 
do Szefa Urzędu z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzają-
cych do usprawnienia procedury wydawania dokumentów. Następnie Rzecznik 
poinformował Stowarzyszenie o zleceniu przez Szefa Urzędu przeprowadzenia 
kontroli wewnętrznej. W związku z brakiem informacji o jej efektach, Rzecznik 
zwrócił się do Szefa Urzędu po raz kolejny i uzyskał odpowiedź, zgodnie z którą 
w Urzędzie opracowywane są ostateczne wnioski pokontrolne, po sformułowa-
niu których podjęte zostaną działania reorganizujące strukturę Urzędu i zmie-
rzające do skrócenia czasu oczekiwania na wspomniane wyżej dokumenty. Na-
stępnie Rzecznik poinformował Stowarzyszenie o zakończeniu postępowania 
wyjaśniającego w sprawie – zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu, przepro-
wadzona kontrola potwierdziła uchybienia, dotyczące organizacji pracy w ko-
mórkach odpowiedzialnych za wymianę kart. Uznano, iż konieczne jest utwo-
rzenie w Urzędzie jednostki zajmującej się całością procedury wymiany kart 
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pobytu. Rozważana jest także możliwość powierzenia drukowania niektórych 
dokumentów zewnętrznej, wyspecjalizowanej instytucji.

W odrębnym piśmie Stowarzyszenie zostało również poinformowane o dzia-
łaniach Urzędu. Zgodnie z wyjaśnieniem Szefa Urzędu prowadzone jest pod-
sumowanie ustaleń z zakończonej kontroli, która wykazała problemy organi-
zacyjne i kadrowe komórek Urzędu, stanowiące przyczynę zaistniałej sytuacji. 
Po sformułowaniu ostatecznych wniosków, podjęte zostaną działania reorgani-
zujące strukturę jednostki, mające na celu skrócenie czasu oczekiwania przez 
cudzoziemców na wydanie dokumentów. 

Na początku 2009 r. Stowarzyszenie wystosowało do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji kolejne pismo sygnalizujące problem, które po-
zostało jednak bez odpowiedzi.

Skutek podjętych działań
W 2008 r., pomimo podjętej interwencji i trwającej ponad pół roku wymiany 

korespondencji, z informacji uzyskanych od cudzoziemców wynikało, że na kar-
ty pobytu oczekuje się nadal przeciętnie 2 miesiące. Jest to czas, w którym 
cudzoziemiec pozostaje bez dokumentu tożsamości. W 2009 r. zaobserwować 
można było stopniową poprawę sytuacji – czas oczekiwania na kartę pobytu 
skrócił się do 4–6 tygodni. W 2010 r. średni czas wynosił ok. 6 tygodni.

Wnioski
W państwie prawnym, jakim jest Polska, niedopuszczalne jest, by cudzo-

ziemcy przebywali bez ważnych dokumentów, jeżeli wina za zaistniałą sytuację 
leży po stronie organu publicznego, a cudzoziemiec dopełnił w terminie wszel-
kich formalności. Organy publiczne odpowiedzialne za wydawanie dokumen-
tów cudzoziemcom powinny wprowadzić takie rozwiązania organizacyjne, aby 
wydawanie kart pobytu następowało bez zbędnej zwłoki. 

4.11. Niemożność uzyskania przez cudzoziemców z pobytem tolerowanym
polskiego dokumentu podróży

Stan faktyczny
Pan Mohammad, przebywający w Polsce na podstawie zgody na pobyt tole-

rowany, chciał wyjechać za granicę, aby spotkać się z rodziną, której od dawna 
nie widział. Nie miał paszportu i nie mógł zwrócić się do ambasady kraju po-
chodzenia, złożył zatem wniosek do właściwego miejscowo wojewody o wyda-
nie polskiego dokumentu podróży. Odmówiono mu, bowiem zgodnie z prze-
pisami cudzoziemcowi, który uzyskał zgodę na pobyt tolerowany, nie można 
wydać polskiego dokumentu podróży. 
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Diagnoza stanu prawnego
Zgodnie ze znowelizowanym w 2008 r. brzmieniem art. 73 ust. 1 ustawy 

o cudzoziemcach, osobie, która uzyskała zgodę na pobyt tolerowany w Pol-
sce, nie można wydać polskiego dokumentu podróży. Przed zmianą ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej46, 
wprowadzającej możliwość przyznania cudzoziemcowi innej niż status uchodź-
cy formy ochrony międzynarodowej (ochrony uzupełniającej), katalog osób, 
którym można wydać polski dokument podróży, zawierał osoby z pobytem to-
lerowanym. Wraz z nowelizacją ustawy grupa ta została całkowicie pominięta. 
Jest to zupełnie niezrozumiałe i krzywdzące dla cudzoziemców, są to bowiem 
osoby w znakomitej większości przypadków na stałe związane z Polską. Uza-
sadnienie do projektu ustawy nie zawiera jakiegokolwiek ra� o legis do wpro-
wadzonej zmiany. Przeczytać w nim można jedynie, iż „Uzupełniono przepisy 
wskazujące cudzoziemców, którym wydawana jest karta pobytu, polski doku-
ment podróży dla cudzoziemca oraz tymczasowy polski dokument podróży dla 
cudzoziemca, o cudzoziemców posiadających ochronę uzupełniającą”. Takie 
sformułowanie wskazuje na niedopatrzenie ustawodawcy, który być może zu-
pełnie omyłkowo pominął cudzoziemców z pobytem tolerowanym.

Cudzoziemiec, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany na podstawie 
art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
RP, nie ma możliwości otrzymania dokumentu podróży w placówce kraju po-
chodzenia. Może też słusznie obawiać się kontaktu z władzami swojego kra-
ju, np. z powodu prześladowań, jakich w nim doświadczył. Ponadto w wielu 
przypadkach placówki dyplomatyczne tzw. krajów trzecich w Polsce po prostu 
nie przyznają się do swoich obywateli, nie chcą potwierdzać ich danych osobo-
wych ani wydawać żadnych dokumentów.

Zgodnie z artykułem 47 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony praw-
nej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowa-
nia o swoim życiu osobistym. Artykuł 32 Konstytucji stanowi natomiast, iż nikt 
nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospo-
darczym z jakiejkolwiek przyczyny. W stosunku do cudzoziemców Konstytucja 
przewiduje wyjątek od zasady korzystania z wolności i praw w niej zapewnio-
nych, odsyłając w tym zakresie do regulacji ustawowych (art. 37 ust. 2). Ma-
jąc na uwadze jednak brak jakiegokolwiek ra� o legis, o czym była mowa wyżej, 
w pozbawieniu cudzoziemców z pobytem tolerowanym możliwości uzyska-
nia polskiego dokumentu podróży, należy uznać, iż przepis art. 73 ust. 1 usta-
wy o cudzoziemcach stoi w sprzeczności z przyznanym – także cudzoziemcom 

46 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 70, poz. 416).
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– prawem do prywatności i zasadą niedyskryminacji. Skoro inne grupy cudzo-
ziemców, którym przyznano prawo do legalnego pobytu na terytorium RP, mają 
możliwość uzyskania polskiego dokumentu podróży, osoby z pobytem tolero-
wanym również powinny mieć takie samo prawo w tym zakresie. Szczególnie, 
że przed 2008 r. ta grupa cudzoziemców prawo takie posiadała, a uzasadnienie 
nowelizacji ustawy nie wyjaśnia celowości wprowadzenia zmiany. 

Także Europejska Konwencja Praw Człowieka, której Polska jest stroną, 
gwarantuje poszanowanie prawa do prywatności. Zgodnie z art. 8 każdy ma 
prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Niedopuszczalna 
jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przy-
padków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społe-
czeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne 
lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestęp-
stwom, ochronę zdrowia oraz moralności lub ochronę praw i wolności innych 
osób. Prawo do prywatności rozumiane jest bardzo szeroko, jak wskazuje linia 
orzecznicza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prawo do podróżowania, 
przemieszczania się, wyjazdu za granicę (oczywiście w przypadku cudzoziem-
ców, którym zgodnie z procedurą danego państwa przyznano prawo legalnego 
pobytu czy ochronę międzynarodową) z pewnością należy do sfery życia pry-
watnego. Brak możliwości decydowania o swoim losie stanowi poważne ogra-
niczenie praw obywatelskich i jest niczym nieuzasadniony. Ponadto zgodnie 
z artykułem 14 Konwencji korzystanie z praw i wolności w niej wymienionych 
powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak 
płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie 
narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.

Polska jest także stroną Protokołu nr 4 do Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka, który w art. 2 ust. 2 gwarantuje, że każdy (a więc również cudzoziemiec 
legalnie przebywający na terytorium danego kraju) może swobodnie opuścić 
jakikolwiek kraj, także swój własny. Oczywiście jest to prawo, które może być 
ograniczone, jednak zgodnie z ust. 3 ograniczenia muszą być konieczne w spo-
łeczeństwie demokratycznym z uwagi na bezpieczeństwo państwowe i pub-
liczne, porządek publiczny, zapobieganie przestępczości, ochronę zdrowia lub 
moralności albo ochronę praw i wolności innych osób. Przyznanie możliwości 
opuszczenia kraju przez cudzoziemców legalnie zamieszkujących na jego tery-
torium nie wydaje się być przesłanką zastosowania ustępu 3. 

Poza tym Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w art. 63 ust. 4 na-
kłada na Radę obowiązek uchwalenia w ciągu 5 lat od wejścia w życie Trakta-
tu z Amsterdamu środków określających prawa i warunki, na jakich obywate-
le państw trzecich przebywający legalnie w jednym Państwie Członkowskim 



102

Witold Klaus, Katarzyna Wencel

mogą przebywać w innych Państwach Członkowskich. Wspólnotowy kodeks 
zasad regulujących przepływ osób przez granice (tzw. kodeks graniczny Schen-
gen) w art. 5 ust. 1 lit. a) zezwala na przekraczanie granic Unii Europejskiej oby-
watelom państw trzecich, którzy posiadają ważny dokument podróży lub do-
kumenty uprawniające do przekroczenia granicy. Oznacza to, że ustawodawca 
europejski przyjął, iż obywatele krajów trzecich, po spełnieniu określonych wa-
runków, mogą bez przeszkód przekraczać granice zewnętrzne i wewnętrzne UE. 
Jednak aby skorzystać z tego prawa, cudzoziemiec musi posiadać jakikolwiek 
dokument uprawniający go do przekroczenia granicy.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Stowarzyszenia przepis art. 73 ust. 1 usta-
wy o cudzoziemcach stoi w sprzeczności z przepisami prawnymi wyższego rzędu, 
tj. Konstytucją RP, prawem wspólnotowym i regulacjami międzynarodowymi. 

Podjęte działania
Stowarzyszenie skierowało pismo do MSWiA z propozycją zmiany tej nie-

korzystnej regulacji i przekazało je także do wiadomości Rzecznika Praw Oby-
watelskich. Przygotowano także odwołanie od decyzji wojewody, w któ-
rej odmówiono wydania panu Mohammadowi polskiego dokumentu podró-
ży, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decy-
zję Urzędu do Spraw Cudzoziemców, utrzymującą w mocy decyzję wojewody. 
WSA oddalił skargę. W 2010 r. złożona została skarga kasacyjna do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. W przypadku negatywnego wyroku i po wyczerpaniu 
wszystkich przysługujących środków odwoławczych zostanie wniesiona skarga 
konstytucyjna do Trybunału Konstytucyjnego, mająca na celu zbadanie zgod-
ności przepisu art. 73 ust. 1 z Konstytucją RP. 

Wnioski
Osoba, która otrzymała zgodę na pobyt tolerowany, jest w Polsce legalnie. 

Przysługują jej uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej47. Po-
nadto cudzoziemcowi, który posiada zgodę na pobyt tolerowany, nie można 
wydać decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej ani decyzji o wydaleniu48. Przepisy prawne nie ograniczają możliwości 
poruszania się i wyjazdu za granicę cudzoziemców z pobytem tolerowanym49. 

47 Art. 98 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
48 Art. 101 ww. ustawy.
49 Swego rodzaju ograniczenie wprowadza art. 101a ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium RP, zgodnie z którym w decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowa-
ny wydanej z uwagi na niemożność wydalenia cudzoziemca zobowiązuje się do zgłaszania się 
w określonych odstępach czasu do organu wskazanego w decyzji oraz do zawiadamiania tego 
organu o każdej zmianie miejsca pobytu.



103

Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce 2008–2010

Uznać zatem należy, iż cudzoziemiec, który uzyskał zgodę na pobyt tolerowa-
ny, powinien mieć również możliwość korzystania z prawa przemieszczania się, 
podróżowania za granicę w celach turystycznych, rodzinnych czy zawodowych. 

4.12. Nierówne traktowanie cudzoziemców w urzędach stanu cywilnego

Stan faktyczny
Do Stowarzyszenia zgłasza się coraz więcej cudzoziemców (osób ubiegają-

cych się o nadanie statusu uchodźcy, osób z pobytem tolerowanym lub ochro-
ną uzupełniającą – a zatem legalnie przebywających w Polsce), doświadczają-
cych nierównego traktowania ze strony pracowników urzędów stanu cywilnego 
(dalej USC). Problemy, z jakimi przychodzą oni najczęściej, dotyczą niejednolitej 
i niemającej oparcia w przepisach praktyki poszczególnych urzędów. 

Tak jest na przykład w zakresie procedury zawierania małżeństw. Pan Kodima 
otrzymał w Nigerii dokument poświadczający urodzenie, który złożył w USC wraz 
z tłumaczeniem przysięgłym. Urzędnik bez uzasadnienia odmówił uznania auten-
tyczności dokumentu. Zaproponował, by dokument potwierdził za zgodność z ory-
ginałem polski konsul w Nigerii lub by cudzoziemiec zwrócił się do sądu w celu 
uzyskania zwolnienia z przedstawienia niniejszego dokumentu. W innym urzędzie 
na podstawie tego samego dokumentu urzędnik udzielił ślubu bez przeszkód. 

W innej sprawie urzędnicy USC w Warszawie zażądali przedstawienia aktu 
małżeństwa od pani Zoreny, która chciała otrzymać akt urodzenia dziecka. 
Nie dysponowała ona tym dokumentem, nie miała także możliwości, aby wy-
stąpić o jego wydanie do placówki dyplomatycznej kraju pochodzenia. W USC 
zażądano wówczas, aby stawiła się ze swoim tłumaczem przysięgłym, któ-
ry miałby przetłumaczyć na miejscu stosowne oświadczenie. W innym USC 
w identycznej sprawie urzędnicy wydali akt urodzenia bez żadnych dodatko-
wych wymogów, po okazaniu przez cudzoziemkę paszportu i karty pobytu. 

Kolejna sprawa dotyczyła pana Ahmadi, który zwrócił się do USC z prośbą 
o odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia. Kierownik USC poinformował 
go, że właściwy w tej sprawie jest sąd rejonowy. Po złożeniu wniosku do sądu 
cudzoziemiec został pouczony, że właściwym do wydania decyzji w tym przed-
miocie jest kierownik USC w miejsca zamieszkania. Cudzoziemiec udał się więc 
z powrotem do USC, gdzie co prawda został przyjęty, jednak musiał dostarczyć 
szereg dodatkowych dokumentów poświadczonych notarialnie. Przez to cała 
procedura przedłużyła się o kilka miesięcy, a cudzoziemiec poniósł dodatkowe 
koszty, co było zupełnie niepotrzebne.

Wszystkie opisane powyżej sytuacje łączy jedno – wymagania urzędów sta-
nu cywilnego stawiane wobec cudzoziemców nie mają oparcia w przepisach 
prawnych.
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Diagnoza stanu prawnego
Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach 

stanu cywilnego50 cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obo-
wiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, 
że zgodnie z prawem państwa swojego pochodzenia może zawrzeć małżeń-
stwo. W razie utrudnień w zdobyciu tego dokumentu, sąd może zwolnić cudzo-
ziemca z tego obowiązku. Z doświadczenia Stowarzyszenia Interwencji Prawnej 
wynika, iż w wielu przypadkach przedstawiane przez cudzoziemców oryginały 
stosownych dokumentów wydane w państwach pochodzenia (wraz z ich tłu-
maczeniem przysięgłym) nie są honorowane przez USC bez przeprowadzenia 
formalnego postępowania dowodowego. Nieformalnie jako powody urzędnicy 
podają następujące argumenty: inne niż wymagane przez urząd sformułowanie 
treści dokumentu, wątpliwości co do podpisu i pieczęci przedstawiciela urzę-
du zagranicznego wydającego wymagany dokument lub co do autentyczności 
dokumentów. Cudzoziemcy w takich sytuacjach są automatycznie „odsyłani” 
do sądu, gdzie mają uzyskać zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumen-
tu, który de facto posiadają, lub do polskiego konsula, który ma potwierdzić 
prawdziwość danego dokumentu. W praktyce oznacza to niczym nieuzasad-
nione przedłużenie o kilka miesięcy procedury zawarcia związku małżeńskiego 
i pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ww. ustawy osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo 
jest obowiązana przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (oprócz pozo-
stałych wymaganych dokumentów). Przepis ten odnosi się zarówno do obywa-
teli polskich, jak i cudzoziemców pragnących zawrzeć związek małżeński przed 
urzędnikiem stanu cywilnego. Jednak w praktyce od cudzoziemców część urzę-
dów wymaga okazania paszportu uważanego za jedyny dokument stwierdzający 
tożsamość, a nie uznaje innych dokumentów, np. karty pobytu czy Tymczasowe-
go Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca (TZTC), wydawanego osobom stara-
jącym się o status uchodźcy na czas trwania procedury – zatem dokumentów 
wydawanych przez polskie urzędy. Cudzoziemcy bardzo często nie posiadają 
paszportu, ponieważ utracili go, stracił on swoją ważność albo został zatrzyma-
ny w związku z toczącą się procedurą o nadanie statusu uchodźcy (zatrzymanie 
paszportu jest wówczas standardową procedurą Urzędu ds. Cudzoziemców). 
TZTC jest zatem jedynym dokumentem potwierdzającymi ich tożsamość, w tym 
właśnie celu jest wydawane i powinno być honorowane przez wszystkie USC.

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 
2000 r. dyskryminacja pośrednia ma miejsce, gdy pozornie neutralny przepis, 
kryterium lub praktyka mogą doprowadzić do szczególnie niekorzystnej sytuacji 

50 Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.
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dla osób danego pochodzenia rasowego lub etnicznego w stosunku do innych 
osób, chyba że taki przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnio-
ne legalnym celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są odpowied-
nie i konieczne. Praktyka urzędów stanu cywilnego w ww. zakresie ma charak-
ter dyskryminujący. Uderza bowiem wyłącznie w cudzoziemców – obywatele 
polscy nie mają tego typu problemów. Praktyka USC nie jest obiektywnie uza-
sadniona legalnym celem, a środki mające służyć jego osiągnięciu nie są od-
powiednie i konieczne. Niejednolita praktyka USC prowadzi zatem do dyskry-
minacji cudzoziemców – osób o innej narodowości, rasie czy pochodzeniu 
etnicznym. 

Podjęte działania
Pracownicy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej wielokrotnie podejmowali 

interwencje telefoniczne oraz osobiście pomagali rozwiązać problemy, z jakimi 
zgłaszali się cudzoziemcy w związku z niewłaściwą praktyką urzędników. Z uwa-
gi na powtarzające się przypadki wyżej opisanych zachowań, Stowarzyszenie 
wystosowało do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo z prośbą 
o podjęcie działań, mających na celu ujednolicenie praktyki stosowania przez 
USC ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz pouczenie kierowników 
wszystkich USC o konieczności poprawnej interpretacji i stosowania przepisów 
prawnych odnoszących się do cudzoziemców, a także o bieżące monitorowanie 
przestrzegania przez nich tych przepisów. Na początku 2009 r. Stowarzyszenie 
otrzymało z Ministerstwa pismo informujące o wszczęciu działań nadzorczych 
nad praktyką urzędów stanu cywilnego. Ministerstwo wystosowało także pis-
mo do wszystkich wojewodów z poleceniem wyeliminowania nieprawidłowo-
ści, na które Stowarzyszenie zwróciło uwagę. Od tego czasu można było za-
obserwować niewielką poprawę, choć nadal praktyka stosowania prawa była 
niejednolita – w niektórych urzędach wymaga się więcej, niż jest to przewidzia-
ne przepisami prawa, podczas gdy w innych urzędnicy „przymykają oko” na wy-
mogi trudne do spełnienia przez cudzoziemców i idą im „na rękę”. Niestety 
w 2010 r. sytuacja zmienia się na gorsze, gdyż urzędnicy niektórych urzędów 
stanu cywilnego w Warszawie w bardzo dowolny sposób interpretują przepi-
sy w stosunku do cudzoziemców. Sprawę udaje się jednak zazwyczaj załatwić 
po interwencji pracownika Stowarzyszenia, co pokazuje, że wcześniej formuło-
wane przez urzędników wymagania nie są umocowane w przepisach. Stowa-
rzyszenie ponownie wystosowało do MSWiA pismo informujące o problemach 
cudzoziemców, jakie pojawiają się przy załatwianiu spraw w urzędach stanu cy-
wilnego. Otrzymaliśmy odpowiedź, do której dołączono wystąpienie kierowa-
ne do wojewódzkich organów nadzoru nad działalnością kierowników urzędów 
stanu cywilnego, mające na celu wskazanie poprawnych metod działania, ujed-
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nolicenie sposobu postępowania przez pracowników urzędów i zapobieżenie 
występowaniu nieprawidłowości w przyszłości. 

Wnioski
Powyższe przykłady wskazują na bardzo rozbieżną praktykę USC w interpre-

tacji przepisów prawa, które dla wszystkich powinny być jednakowe. Jest to ab-
solutnie niedopuszczalne, bowiem podważa fundamentalną zasadę zaufania 
obywateli do organów państwowych, wyrażoną w art. 8 kodeksu postępowania 
administracyjnego, jak również stoi w sprzeczności z art. 6 k.p.a., zgodnie z któ-
rym organy administracji publicznej działają na podstawie prawa. Pozytywny 
jest jednak fakt, że Ministerstwo reaguje na wystąpienia Stowarzyszenia i po-
dejmuje działania zmierzające do poprawy obsługi cudzoziemców w urzędach. 

4.13. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców podczas zawierania ślubów

Stan faktyczny
Z informacji przekazywanych przez cudzoziemców i kierowników urzędów 

stanu cywilnego w Warszawie i okolicach wynika, iż funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej zobowiązują pracowników urzędów do informowania ich o terminach 
ślubów obcokrajowców lub innych czynności aktu cywilnego przez nich doko-
nywanych (np. uznania dziecka). Następnie w wyznaczonym dniu zjawiają się 
oni w urzędzie tuż przed ceremonią lub w jej trakcie i legitymują cudzoziem-
ców. W przypadku osób przebywających w Polsce nielegalnie kontrola kończy 
się zatrzymaniem i osadzeniem w areszcie deportacyjnym, co w konsekwencji 
znacznie utrudnia zawarcie związku małżeńskiego. 

W 2010 r. do Stowarzyszenia zgłosiła się narzeczona pana Konstan� na. Cu-
dzoziemiec został zatrzymany w urzędzie stanu cywilnego w trakcie czynności 
uznawania swojego dziecka, urodzonego ze związku z obywatelką polską, a na-
stępnie wydalony z Polski, mimo wysokiego prawdopodobieństwa otrzymania 
zgody na pobyt tolerowany.

Diagnoza stanu prawnego
Zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach Straż Graniczna uprawnio-

na jest do kontroli legalności pobytu cudzoziemców i działania funkcjonariuszy 
w urzędach stanu cywilnego należy uznać za zgodne z prawem. Jednak zgodnie 
z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej51 funkcjo-
nariusze w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respekto-
wania godności oraz przestrzegania wolności oraz praw człowieka i obywatela. 

51 Dz. U. z 1990 r., Nr 78, poz. 462 ze zm.
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Ponadto kontrola legalności zawarcia małżeństwa dokonywana zgodnie 
z art. 55 ustawy o cudzoziemcach ma charakter działania następczego, a nie 
prewencyjnego, tj. powinna być prowadzona już po zawarciu ślubu. Organem 
uprawnionym do jej prowadzenia jest właściwy wojewoda. Przed zwarciem 
związku małżeńskiego trudne jest sprawdzenie, czy którykolwiek z małżonków 
zamierzał zawrzeć go z naruszeniem przepisów ustawy. 

Art. 47 Konstytucji RP stanowi, iż każdy ma prawo do prawnej ochrony życia 
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swo-
im życiu osobistym. Natomiast zgodnie z zakazem dyskryminacji, wyrażonym 
w art. 32 Konstytucji, wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do rów-
nego traktowania przez władze publiczne. Także Europejska Konwencja Praw 
Człowieka gwarantuje poszanowanie prawa do prywatności. Zgodnie z art. 8 
Konwencji każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinne-
go. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego 
prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych 
w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, 
bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku 
i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia oraz moralności lub ochronę 
praw i wolności innych osób. Ponadto art. 14 Konwencji stanowi, iż korzystanie 
z praw i wolności w niej wymienionych powinno być zapewnione bez dyskry-
minacji z jakichkolwiek przyczyn.

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niele-
galnie, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, powinni być 
osadzani w ośrodkach detencyjnych, ale nie wydaje się, aby taka przesłanka 
zachodziła w większości przypadków cudzoziemców – narzeczonych obywate-
li polskich zawierających związek małżeński. Stąd praktyka Straży Granicznej, 
zmierzająca do każdorazowej kontroli legalności pobytu cudzoziemca-nup-
turienta nie powinna mieć miejsca. Jeżeli jednak dojdzie do zatrzymania cu-
dzoziemca i osadzenia go w ośrodku detencyjnym, polskie władze powin-
ny umożliwić zawarcie związku małżeńskiego w tej placówce. Oznacza to, 
że do momentu pozyskania przez Straż Graniczną informacji od któregokolwiek 
z nupturientów o odstąpieniu od chęci wstąpienia w związek małżeński z dru-
gą stroną (najlepiej odbieraną na piśmie) nie powinna być wykonana decyzja 
o wydaleniu cudzoziemca z terytorium RP.

Podjęte działania
Stowarzyszenie wystosowało pismo do Straży Granicznej, a następnie do-

szło do spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia z władzami Komendy Głów-
nej Straży Granicznej w celu omówienia zaistniałego problemu. Otrzymano za-
pewnienie, iż dotychczasowa praktyka SG ulegnie zmianie, a funkcjonariuszom 



108

Witold Klaus, Katarzyna Wencel

dokonującym kontroli legalności zostanie przypomniana konieczność przestrze-
gania praw cudzoziemców. Wystosowane zostało także do Rzecznika Praw Oby-
watelskich i Komendy Głównej Straży Granicznej pismo w sprawie pana Kon-
stan� na. Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź, z której wynika, że zatrzymanie 
i wydalenie cudzoziemca, zdaniem Straży Granicznej, było zgodne z prawem, 
a „organy Straży Granicznej, realizując ustawowe zadania, kierują się zasadą 
praworządności”. RPO poinformował natomiast, że wszczął postępowanie wy-
jaśniające w sprawie.

Skutek podjętych działań
Brakuje informacji, czy sytuacja w jakikolwiek sposób uległa zmianie 

i czy liczba interwencji funkcjonariuszy w urzędach stanu cywilnego zmniejszy-
ła się. Jak na razie do Stowarzyszenia nie wpłynęła w tej kwes� i żadna skarga 
od cudzoziemców.

Wnioski
Sprawdzanie legalności pobytu cudzoziemców w momencie zawierania 

przez nich ślubu ma charakter dyskryminujący i stanowi naruszenie prawa 
do prywatności oraz życia rodzinnego. Mając świadomość procederu zawie-
rania tzw. małżeństw dla pozoru, należy jednak pamiętać, iż nie każde mał-
żeństwo obcokrajowca z obywatelem polskim zawierane jest w celu obejścia 
prawa52. Dlatego funkcjonariusze Straży Granicznej nie powinni sprawdzać le-
galności pobytu cudzoziemców w tak ważnym i doniosłym momencie, jakim 
jest ceremonia zawarcia ślubu.

4.14. Odmowa przyjęcia dzieci cudzoziemców do szkoły 

Stan faktyczny
Państwo K., starający się w Polsce o status uchodźcy, w 2008 r. zgłosili się 

do Stowarzyszenia Interwencji Prawnej z prośbą o interwencję w sprawie ich 
dzieci: Zaremy i Zairy. Rodzina przyjechała do Polski we wrześniu i w związku 
z tym dziewczynki zostały zapisane do szkoły po terminie egzaminu, który móg-
łby określić ich poziom edukacji oraz zakwalifi kować do odpowiedniej klasy53. 
Przez cały czas uczęszczania do szkoły dzieci nie zostały objęte pomocą pedago-
giczną ani pomocą w nauczaniu. Nie zorganizowano dla nich także dodatkowych 

52 Więcej o zagadnieniu zawierania małżeństw polsko-cudzoziemskich patrz w: A. Wróblew-
ska-Zgórzak, Prawne aspekty zawierania małżeństw polsko-cudzoziemskich, „Analizy Raporty 
Ekspertyzy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej” 2010, nr 1.

53 W 2010 r. zostały zmienione przepisy oświatowe. Obecnie nie przewiduje się instytucji 
egzaminu kwalifi kacyjnego przed przyjęciem dziecka do określonej klasy.
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lekcji z języka polskiego, choć nie porozumiewały się po polsku. Jedyną formą 
ich aktywności było siedzenie na lekcjach i przepisywanie tekstów z polskich 
podręczników. Na egzaminie gimnazjalnym osiągnęły więc bardzo słabe wyniki, 
w związku z czym po ukończeniu gimnazjum nie zostały przyjęte do technikum 
turystycznego w W., do którego bardzo chciały uczęszczać. 

Z podobnym problemem do Stowarzyszenia zgłosiły się również trzy inne 
rodziny ubiegające się w Polsce o status uchodźcy. W jednej z tych spraw pani 
Madina wystąpiła do szkoły z prośbą o przyjęcie jej 8-letniej córki. Szkoła w L. 
odmówiła jej prośbie, nie informując nawet pani Madiny o powodach takiej 
decyzji. Innej rodzinie szkoła jako powód odmowy przyjęcia dziecka podała 
brak zameldowania dziecka w Polsce.

Diagnoza stanu prawnego
Konstytucja RP w art. 32 stanowi, iż wszyscy są równi wobec prawa i mają 

prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym ani gospodarczym z jakiej-
kolwiek przyczyny. W art. 70 ust. 1 daje każdemu prawo do nauki oraz okre-
śla, że jest ona obowiązkowa do 18. roku życia. Sformułowanie „każdy” ozna-
cza także cudzoziemca, znajdującego się na terytorium naszego kraju. Prawo 
do nauki oznacza, że nikomu, kto chce się uczyć, a nie ukończył 18 lat, nie wol-
no odmówić tego prawa, a na organach państwa ciąży obowiązek zapewnienia 
odpowiednich ku temu możliwości. Ponadto zgodnie z art. 70 ust. 4 Konstytucji 
władze publiczne mają obowiązek zapewnić obywatelom powszechny i równy 
dostęp do wykształcenia. W tym celu muszą stworzyć i wspierać systemy indy-
widualnej pomocy fi nansowej oraz organizacyjnej dla uczniów i studentów.

Konwencja o Prawach Dziecka54 w art. 22 zwraca szczególną uwagę na dzie-
ci, które zostały uznane za uchodźców bądź ubiegają się o taki status. Zaleca 
ona, by dzieci te otrzymały odpowiednią ochronę, przewidzianą przepisami 
Konwencji. Jednym z jej przejawów jest zapewnienie prawa do nauki (art. 28). 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty55 na osoby, które nie ukończyły 18 lat, nałożony jest obowiązek nauki. Obo-
wiązkowi szkolnemu podlegają wszystkie dzieci aż do ukończenia gimnazjum, 
znajdujące się na terytorium RP, niezależnie od ich statusu prawnego, a więc 
także cudzoziemcy – niezależnie od tego nawet, czy znajdują się w Polsce legal-
nie, czy też nielegalnie. Przepis art. 94a ust. 1 tej ustawy określa, że osoby nie-
będące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przed-
szkolach, a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki 

54 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
55 Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
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w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach arty-
stycznych oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach 
dotyczących obywateli polskich56. Art. 94a ust. 4 ustawy stanowi, iż cudzoziem-
cy podlegający obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo 
znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo 
do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Obowiązek jej zorganizowa-
nia spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dzieci. 

Odmowa przyjęcia do szkoły, bezczynność szkoły oraz gminy w zapewnieniu 
cudzoziemskim dzieciom lekcji języka polskiego oraz dodatkowej pomocy peda-
gogicznej stanowi zatem naruszenie ww. przepisów i jako takie jest działaniem 
o charakterze dyskryminującym. Nie zdarza się bowiem, by polskim dzieciom 
szkoła odmówiła przyjęcia w poczet uczniów lub aby nauczyciel nie pracował 
z nimi na lekcjach.

Podjęte działania
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zwróciło się do Mazowieckiego Kurato-

ra Oświaty z prośbą o interwencję u Burmistrza gminy W. i podjęcie działań, 
mających na celu umożliwienie Zaremie i Zairze kontynuowania edukacji, ob-
jęcie ich specjalnym nadzorem pedagogicznym oraz zapewnienie lekcji języka 
polskiego. Pismo zostało również przekazane do wiadomości Burmistrza W. 

Stowarzyszenie otrzymało od Mazowieckiego Kuratora Oświaty pismo in-
formujące o podjęciu interwencji, w wyniku której obie dziewczynki zostały 
przyjęte do technikum (choć innego niż to, do którego zdawały). Ponadto Ma-
zowiecki Kurator Oświaty wystosował pismo do Burmistrza, przypominające 
o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy o systemie oświaty i zapewnie-
nia cudzoziemskim dzieciom lekcji języka polskiego. 

Odpowiednie pisma zostały także skierowane do dyrekcji wszystkich szkół, 
które odmówiły przyjęcia dzieci cudzoziemców. 

Skutek podjętych działań
W wyniku podjętych działań wszystkie dzieci, w obronie których działało 

Stowarzyszenie, zostały przyjęte do szkół. Zgodnie z zapewnieniem Burmistrza 

56 Szczegółowo uregulowane jest to w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do pub-
licznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia i placówek (Dz. U. z 2001 r., Nr 131, poz. 1458). 
Od kwietnia 2010 r. obowiązują nowe, choć bardzo podobne przepisy: rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących oby-
watelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek 
oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz na-
uki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. z 2010 r., Nr 57, poz. 361).
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W., dzieci cudzoziemskie uczęszczające do szkół w W. mają teraz zapewnione 
bezpłatne lekcje polskiego. 

Wnioski
Należy jeszcze raz podkreślić, że wszystkie dzieci, przebywające w Pol-

sce, niezależnie od obywatelstwa, mają obowiązek chodzić do szkoły57. Szko-
ła nie może odmówić przyjęcia żadnego ucznia. Ponadto uczniowie, którzy 
nie znają języka polskiego w stopniu dostatecznym do uczestnictwa w zaję-
ciach lekcyjnych, w pierwszym roku przebywania w Polsce mają prawo do do-
datkowych zajęć z języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz 
do opieki ze strony specjalnego asystenta nauczyciela, fi nansowanych ze środ-
ków gminy, na terenie której chodzą do szkoły58. Szkoda, że wyżej opisane pra-
wa dzieci są przestrzegane dopiero, gdy zainterweniuje jakiś podmiot – organ 
przełożony (np. Kuratorium) czy organizacja pozarządowa.

4.15. Nierówny dostęp dzieci cudzoziemców do opieki zdrowotnej

Stan faktyczny
Stowarzyszenie, biorąc udział w projekcie badawczym, mającym na celu 

m.in. przeanalizowanie sytuacji prawnej i faktycznej cudzoziemców w kwe-
s� i dostępu do opieki zdrowotnej, doszło do wniosku, że pewne grupy dzie-
ci mają ograniczony dostęp do tych świadczeń, co może stanowić zagrożenie 
dla ich zdrowia oraz właściwego rozwoju. Sytuacja prawna małoletnich, któ-
rych rodzice ubiegają się o status uchodźcy, uzyskali już jedną z form ochrony 
międzynarodowej lub mają zalegalizowany pobyt w Polsce na innej podstawie, 
nie budzi wątpliwości. Jednak dzieci, których rodzice przebywają na terytorium 
RP nielegalnie lub których rodzice, mimo odmowy udzielenia ochrony między-
narodowej w pierwszym postępowaniu, powtórnie ubiegają się o nadanie sta-
tusu uchodźcy (i nie zostały im przyznane świadczenia socjalne), są w praktyce 
pozbawione odpowiedniej opieki zdrowotnej.

Diagnoza stanu prawnego
W związku z nowelizacją w maju 2008 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o udzielaniu ochrony na terytorium RP cudzoziemcowi i osobom, w imieniu 
których (najczęściej współmałżonka i dzieci) składa on kolejny wniosek o przy-

57 Choć warto zaznaczyć, że od połowy 2009 r. wszystkie dzieci mają zapewnioną bezpłatną 
naukę w polskich szkołach do poziomu ponadgimnazjalnego. 

58 Por. W. Klaus, Prawo cudzoziemców do edukacji w Polsce, w: Prawne uwarunkowania inte-
gracji uchodźców w Polsce. Komentarz dla praktyków, red. W. Klaus, Warszawa 2006, dostępny 
na stronie: h� p://www.interwencjaprawna.pl/docs/prawo-do-edukacji-05-2010.pdf.
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znanie statusu uchodźcy, nie przysługuje pomoc socjalna ani opieka medyczna. 
Także cudzoziemcy, w tym dzieci, nielegalnie przebywający na terytorium RP, 
nie mają prawa do opieki medycznej, z wyjątkiem nagłych sytuacji ratowania 
życia. 

Dzieci, które uczęszczają do szkoły, mają prawo do świadczeń zdrowotnych, 
ale ograniczone jedynie do świadczeń profi laktycznej opieki zdrowotnej. Zgod-
nie bowiem z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wszys-
cy uczniowie (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych) objęci są świadcze-
niami profi laktycznej opieki zdrowotnej. Z tego wynika, że dzieci podlegające 
obowiązkowi szkolnemu, tj. w wieku 7–18 lat, niezależnie od tego czy są oby-
watelami polskimi, czy cudzoziemcami (przebywającymi w Polsce legalnie lub 
nielegalnie) mają prawo do opieki zdrowotnej ze strony lekarza podstawowej 
opieki, dentysty i pielęgniarki. Jest to jednak bardzo ograniczona pomoc me-
dyczna, by nie powiedzieć iluzoryczna, gdyż obecnie niewiele szkół zatrudnia 
personel medyczny.

Jeżeli chodzi o dzieci do 7. roku życia, tj. do czasu rozpoczęcia realizacji 
obowiązku szkolnego (nieprzebywające w placówkach pełniących funkcje re-
socjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze albo w domach pomocy społecz-
nej), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 
(np. z uwagi na to, że rodzice są objęci ubezpieczeniem), podlegają one obo-
wiązkowi ubezpieczenia powszechnego (art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych59). 
W takim przypadku zgodę na objęcie ubezpieczeniem musi jednakże wyrazić 
ośrodek pomocy społecznej (art. 73 pkt 3 ww. ustawy). Pamiętać jednak należy, 
że w sytuacji, gdy np. rodzice nie przebywają w Polsce legalnie albo złożyli ko-
lejny wniosek o status uchodźcy i nie mają oni prawa do świadczeń, nie mogą 
korzystać z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Tymczasem zgodnie z art. 24 Konwencji Praw Dziecka państwa uznają pra-
wo dziecka do jak najwyższego poziomu ochrony zdrowia i udogodnień w za-
kresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej i zobowiązały się zapewnić, 
aby żadne dziecko nie było pozbawione swojego prawa dostępu do tego ro-
dzaju opieki zdrowotnej. Zobowiązanie to w szczególności obejmuje zapewnie-
nie udzielania koniecznej pomocy oraz opieki zdrowotnej wszystkim dzieciom, 
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej. 

Ponadto zgodnie z art. 30 Konstytucji RP przyrodzona i niezbywalna god-
ność człowieka stanowi źródło wolności oraz praw człowieka i obywatela. 
Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona są obowiązkiem władz 
publicznych. Artykuł 68 ust. 3 Konstytucji nakłada na władze publiczne obowią-

59 Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135.
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zek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, 
osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Konstytucja w art. 
32 wprowadza także nakaz równego traktowania, który ma szczególne znacze-
nie w przypadku osób bez polskiego obywatelstwa. Dzieci cudzoziemcy powin-
ny być więc traktowane na równi z dziećmi polskimi. Należy również pamiętać, 
że dzieci cudzoziemskie, jako osoby słabsze, powinny być objęte szczególną 
ochroną, mieć zagwarantowane pełne prawo do opieki medycznej, niezależnie 
od tego, jaki mają w Polsce status prawny i jaki jest status ich rodziców. 

Z powyższych regulacji tymczasem wynika, że pewne grupy dzieci cudzo-
ziemskich, nawet tych przebywających pod opieką rodziców, nie mają zapew-
nionej odpowiedniej pomocy medycznej. Jest to niedopuszczalne z uwagi 
na szczególną sytuację dzieci, które nie mają możliwości samodzielnego zadba-
nia o swoje zdrowie i życie. Dzieci cudzoziemskie są w wyjątkowo trudnej sy-
tuacji, często bowiem pochodzą z krajów o bardzo niskim standardzie usług 
medycznych, cierpią na przewlekłe, niedoleczone choroby, a do tego przeżywa-
ją stres związany z wyjazdem i opuszczeniem domu rodzinnego oraz adapta-
cją w nowym otoczeniu. W opinii Stowarzyszenia, wszystkie dzieci, niezależnie 
od ich statusu prawnego w Polsce, do ukończenia 18. roku życia powinny mieć 
zagwarantowany pełny dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej na zasa-
dach przysługujących osobom ubezpieczonym. 

Podjęte działania
Stowarzyszenie wystosowało pismo do Ministra Zdrowia oraz Rzecznika 

Praw Dziecka, zwracając uwagę na zaistniały problem. Do Ministra zwróciliśmy 
się z prośbą o zainteresowanie się problemem i szybkie podjęcie odpowiednich 
działań legislacyjnych, dzięki czemu dzieci cudzoziemcy miałyby pełne prawo 
do odpowiedniej opieki zdrowotnej w Polsce. 

Skutki podjętych działań
Ze strony Rzecznika Praw Dziecka otrzymaliśmy pełne poparcie dla podjętej 

inicjatywy, bowiem poruszony problem pozostaje także w kręgu jego zaintere-
sowań. Rzecznik również skierował do Ministra Zdrowia wystąpienie, w którym 
zwrócił się z prośbą o zmianę odpowiednich przepisów prawnych. Z Minister-
stwa tymczasem otrzymaliśmy pismo, w którym przywoływane przepisy praw-
ne oraz podnoszone argumenty nie odnoszą się bezpośrednio do kwes� i, jaką 
poruszyliśmy w naszym wystąpieniu. 

W kolejnym piśmie podkreśliliśmy dodatkowo fakt, że pozbawiając pewne 
grupy dzieci cudzoziemców dostępu do opieki zdrowotnej, Polska nie realizuje 
w pełni postanowień Konwencji o Prawach Dziecka Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. Tym samym naraża się na skierowanie skargi do Komitetu Praw 
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Dziecka, który jest organem monitorującym wypełnianie przez państwa posta-
nowień Konwencji, jak również ofi cjalne poinformowanie Komitetu o niewypeł-
nianiu przez Polskę tych postanowień w zakresie dostępu do opieki medycznej 
dzieci cudzoziemskich przebywających w Polsce. W przypadku zainteresowania 
się Komitetu tą kwes� ą, rząd polski będzie zobowiązany wytłumaczyć się z ew. 
braków legislacyjnych i niewłaściwej praktyki państwa przy okazji składania 
okresowego raportu z realizacji postanowień Konwencji. 

Warto także wspomnieć o założeniach przyjętych do nowelizacji ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, przygotowanych w po-
łowie 2010 r. w MSWiA, które zakładają ponowne objęcie wszystkimi świad-
czeniami, a więc także opieką zdrowotną, wszystkie osoby, które ubiegają się 
w Polsce o nadanie statusu uchodźcy, niezależnie od tego, który raz aplikują. 
To właściwe rozwiązanie, zapewniające dzieciom pomoc medyczną. Nie wiado-
mo jednak, jaki ostatecznie kształt przybierze ta nowelizacja i czy jej przepisy 
w tym zakresie nie zostaną zmienione.  

Wnioski
Z analizy polskich przepisów prawnych oraz praktyki ich stosowania wynika, 

że pewne grupy dzieci cudzoziemców, nawet tych przebywających pod opieką 
rodziców, nie mają zapewnionej odpowiedniej pomocy medycznej. Jest to nie-
dopuszczalne z uwagi na szczególną sytuację dzieci, które nie mają możliwości 
samodzielnego zadbania o swoje zdrowie i życie. Przykre jest, że Ministerstwo 
Zdrowia zdaje się w ogóle nie dostrzegać tego problemu, a ponadto uważa, 
że kwes� e te nie należą do kompetencji resortu zdrowia.

4.16. Organy ścigania a przestępstwa dyskryminacji rasowej

Stan faktyczny
Do Stowarzyszenia w 2008 i 2009 r. zgłosiło się kilku cudzoziemców, którzy 

doświadczyli niewłaściwego traktowania ze strony organów ścigania – Policji 
lub prokuratury. Pan Kilongo, obywatel jednego z krajów afrykańskich, został 
pobity i okradziony w centrum Warszawy. Napastnicy ubliżali mu i wyzywali go. 
Pan Kilongo złożył w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 
Po miesiącu śledztwa sprawa została umorzona. Zachowanie, którego doświad-
czył cudzoziemiec, zakwalifi kowano jako rozbój, tj. czyn z art. 280 § 1 k.k.

Pobity i okradziony został także pan Andryi, obywatel Rosji. Sprawcy wyzy-
wali go,  używali także wobec obraźliwych epitetów, np. „ty rusku”. Mężczyzna 
udał się na Policję i chciał złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 
Policjanci początkowo nie chcieli w ogóle przyjąć zgłoszenia ani przesłuchać po-
krzywdzonego. Poradzili mu, by złożył pozew cywilny i na drodze cywilnej do-
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chodził odszkodowania. Kiedy w końcu przyjęli zawiadomienie, nie chcieli wziąć 
pod uwagę tego, że pan Andryi był wyzywany z powodu swojej narodowości.

Kolejna sprawa dotyczy pana Sallaha, który został dotkliwie pobity. Na miej-
sce przyjechała Policja, spisała dane sprawców i pokrzywdzonego, po czym 
kazała panu Sallahowi zgłosić się na komisariat w celu złożenia zeznań. Kiedy 
następnego dnia pan Sallah przyszedł na komisariat, okazało się, że sprawa 
nie została zarejestrowana, a policjanci nie chcą go przesłuchać jako pokrzyw-
dzonego. Ponadto funkcjonariusze traktowali go lekceważąco i kazali przyjść 
z własnym tłumaczem (mimo że cudzoziemiec dobrze mówił po polsku). Dopie-
ro po interwencji przedstawiciela Stowarzyszenia, który osobiście poszedł z cu-
dzoziemcem na Policję, przyjęto zawiadomienie o pobiciu i przesłuchano pana 
Sallaha.

Z jeszcze innej sprawy z 2010 r. dowiadujemy się, że trzech cudzoziemców 
zostało niewłaściwie potraktowanych przez funkcjonariuszy Policji, a jeden 
z nich został bezpodstawnie zatrzymany i umieszczony na noc w celi, mimo 
że był w sprawie świadkiem, a nie podejrzanym. Wszyscy trzej podczas prze-
słuchania na komisariacie spotkali się z obelgami, wyzwiskami i poniżającym 
traktowaniem, naruszona została także ich nietykalność cielesna. Ponadto 
mężczyźni zwracali uwagę funkcjonariuszom, że obchodzą właśnie Ramadan 
i poszczą, nie spożywali pokarmu przez cały dzień i czują się osłabieni, jednak 
nie pozwolono im nic zjeść, a jednemu cudzoziemcowi w trakcie przesłuchania 
kazano cały czas stać pod ścianą.

Diagnoza stanu prawnego
Oprócz tego, że powyżej opisane zachowania noszą znamiona przestępstwa 

pobicia czy rozboju, mogą mieć one dodatkowo także status tzw. przestępstw 
z nienawiści, czyli takich czynów, w których u podłoża motywacji sprawcy 
do ich popełnienia leżą uprzedzenia z powodu innej narodowości czy rasy po-
krzywdzonego. Zgodnie z kodeksem karnym60 odpowiedzialności karnej pod-
lega osoba dopuszczająca się przestępstw dyskryminacji na tle rasowym (art. 
119 § 1 k.k.). Zgodnie z tym przepisem, każdy kto stosuje przemoc lub groźbę 
bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przyna-
leżności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu 
jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
5 lat. Z uwagi na to, że sprawcy wyzywali i ubliżali swoim ofi arom, zastosować 
można także art. 216 k.k. (zniewaga). Organy ścigania pominęły jednak prze-
słankę dyskryminacyjną i zakwalifi kowały czyny jedynie jako przestępstwa roz-
boju. Tymczasem wyżej opisane zdarzenia stanowią kumulację różnych czynów 
zabronionych przez prawo i tak powinny zostać zakwalifi kowane.

60 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.).
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Zgodnie z art. 257 k.k. każdy, kto publicznie znieważa grupę ludności albo 
poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, raso-
wej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów 
narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolno-
ści do lat 3. W sprawie pana Andryi organ ścigania pominął jednak przesłankę 
dyskryminacyjną i zakwalifi kował czyn jedynie jako „przestępstwo uszkodzenia 
ciała”. Tymczasem wyżej opisane zdarzenie stanowi kumulację różnych czynów 
zabronionych przez prawo i tak powinno zostać zakwalifi kowane. Gdyby zakwa-
lifi kować czyn z art. 119 czy art. 257 k.k., ścigany byłby on w trybie publiczno-
skargowym. W tej sytuacji organy ścigania miałyby obowiązek podjęcia odpo-
wiednich działań, gdy istnieje podejrzenie, że mogło dojść do przestępstwa. 
Trudno też byłoby się wówczas zgodzić ze stwierdzeniem, iż w przedmiotowej 
sprawie brak jest interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu przedmio-
towego czynu (…).

W ostatniej z opisanych spraw doszło do popełnienia przestępstwa przez 
policjantów dokonujących czynności przesłuchania, tj. czynów z art. 231 § 1 
k.k. w związku z art. 217 § 1 k.k. i art. 119 § 1 k.k. – przekroczenia uprawnień 
przez funkcjonariuszy publicznych poprzez naruszenie nietykalności cielesnej, 
stosowanie przemocy i groźby bezprawnej wobec osób z powodu ich przyna-
leżności narodowej, dokonanego na szkodę trzech cudzoziemców. Dodatkowo 
w sprawie jednego z nich – przestępstwa z art. 189 § 1 k.k., tj. pozbawienia 
wolności na skutek bezprawnego zatrzymania.  

W przedstawionych kazusach mamy do czynienia z niewłaściwym zachowa-
niem funkcjonariuszy policji lub prokuratury. Bagatelizują oni sprawę i wyko-
rzystują fakt, iż pokrzywdzonym jest cudzoziemiec – osoba niewładająca bie-
gle językiem polskim, często nieznająca swoich praw bądź też obawiająca się 
kontaktów ze służbami mundurowymi. Tym bardziej powinna być ona potrak-
towana z należytą uwagą i wrażliwością. Poza tym funkcjonariusz nie może 
po prostu odmówić przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub 
doradzać, aby ofi ara dochodziła swoich praw na drodze cywilnej. Absolutnie 
niedopuszczalne jest poniżające traktowanie podczas przesłuchania, straszenie, 
grożenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej przesłuchiwanych osób.

W opinii Stowarzyszenia opisana wyżej praktyka organów ścigania w zakre-
sie kwalifi kacji przestępstw rasowych i traktowania cudzoziemców jest niewłaś-
ciwa. Samo zachowanie funkcjonariuszy może zostać uznane za dyskryminację 
z ww. powodów. 

Podjęte działania
W sprawie pana Sallaha Stowarzyszenie Interwencji Prawnej interwenio-

wało i doprowadziło do przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 
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W sprawie pana Kilongo z uwagi na upływ terminu niemożliwe było złożenie 
zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa. Dla pana Andryi przygo-
towano zażalenie na postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania, 
jak również wystosowano pismo do Prokuratury Krajowej z prośbą o objęcie 
sprawy nadzorem służbowym. Udzielono mu również wsparcia w trakcie prze-
słuchań na Policji. W sprawie trzech przesłuchiwanych cudzoziemców złożone 
zostało zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz wysłano pismo do Peł-
nomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Skutek podjętych działań
W wyniku podjętych przez Stowarzyszenie działań w sprawie pana Andryi 

zaskarżone postanowienie zostało uchylone i sprawa rozpatrywana jest także 
pod kątem przestępstwa dyskryminacji rasowej. Pokrzywdzony został przesłu-
chany przez Policję, w celu zbadania wątku rasowego w sprawie. W związku 
z trudnościami z ustaleniem miejsca zamieszkania świadka zdarzenia, któ-
rego zeznania byłyby istotne dla sprawy, postępowanie zostało zawieszone. 
W 2010 r. śledztwo zostało podjęte na nowo. W swoim piśmie Prokuratu-
ra Okręgowa przyznała zasadność podnoszonych wcześniej zarzutów doty-
czących postępowania (badanie akt wykazało zasadność Pana zarzutów oraz 
niesłuszność zawieszenia śledztwa) oraz poinformowała, że sprawa objęta 
jest ich zwierzchnim nadzorem służbowym. Pan Andryi miał też trudności 
z uzyskaniem kopii protokołu przesłuchania i dopiero w wyniku interwencji Sto-
warzyszenia otrzymał jego odpis. W sprawie przesłuchiwanych cudzoziemców 
śledztwo zostało wszczęte przez Prokuraturę. 

Wnioski
Niezależnie od tego, czy pokrzywdzonym jest Polak, czy osoba innej narodo-

wości, rasy lub o odmiennym pochodzeniu etnicznym, jej prawa powinny być 
respektowane. Jeżeli na Policję lub do prokuratury zgłasza się ofi ara przestęp-
stwa, funkcjonariusz ma obowiązek przyjąć zawiadomienie o jego popełnieniu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy czy groźby podczas przesłuchiwania 
świadków i podejrzanych, ich poniżanie albo wyzywanie. Ponadto organy ściga-
nia powinny właściwie kwalifi kować czyny noszące znamiona tzw. przestępstw 
z nienawiści. Motywacja sprawcy ma bowiem wpływ na wysokość kary wymie-
rzanej przez sąd (art. 53 § 2 k.k.).

Zachowania noszące znamiona przestępstwa pobicia, naruszenia czynności 
narządu ciała czy rozboju mogą mieć dodatkowo także status tzw. przestępstw 
motywowanych nienawiścią, u podłoża których leży inna narodowość czy rasa 
pokrzywdzonego. W przypadku pana Andryi doszło do kumulacji bezprawnych 
czynów, gdyż pobicie było motywowane nienawiścią narodowościową i postę-
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powanie powinno być prowadzone przy uwzględnieniu tej przesłanki. Niepoko-
jący jest fakt, że postępowanie trwa już blisko dwa lata, a wciąż nie znaleziono 
sprawcy pobicia i nie skierowano przeciwko niemu aktu oskarżenia. 

4.17. Reklama papy asfaltowej „Czarna Mamba”

Stan faktyczny
W jednym z miast wojewódzkich w Polsce przez dłuższy okres czasu na 

autobusie komunikacji miejskiej widniała reklama papy asfaltowej „Czarna 
Mamba”. Widać na niej kobietę rasy czarnej, nazwę fi rmy i produktu. Na stro-
nie internetowej agencji, która wykonała reklamę, dostępna była bogata doku-
mentacja i zdjęcia reklamy.

Diagnoza stanu prawnego
Polskie prawo zabrania dyskryminacji m.in. ze względu na rasę, narodowość 

czy pochodzenie etniczne. Także Unia Europejska nakłada na Polskę obowiązek 
przestrzegania zasady równego traktowania. Artykuł 32 Konstytucji RP stanowi, 
iż wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez 
władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym ani gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Polski kodeks karny 
penalizuje czyny noszące znamiona przestępstw dyskryminacji rasowej i prze-
stępstw tzw. „mowy nienawiści” oraz zniewagi. Jeśli naruszone zostały dobra 
osobiste, np. godność, cześć lub dobre imię, osoba fi zyczna lub prawna do-
puszczająca się takiego naruszenia może zostać pozwana do sądu, który może 
z kolei zasądzić odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ponadto, zgodnie 
z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy61, reklamy nie mogą zawierać treści dyskrymi-
nujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub 
narodowość. W opinii Stowarzyszenia reklama „Czarna Mamba” poprzez ope-
rowanie skojarzeniem „czarny – asfalt” zawierała w sposób jednoznaczny treści 
dyskryminujące i naruszała prawa osób o innej rasie. 

Podjęte działania
Wystosowane zostały pisma do agencji reklamowej, która wykonała pro-

jekt, oraz fi rmy posiadającej prawa autorskie do reklamy z prośbą o usunięcie 
reklamy z autobusu. O sprawie poinformowane zostało także MSWiA – Zespół 
do Spraw Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii oraz Pełnomocniczka Rządu ds. 
Równego Traktowania. Agencja usunęła ze swojej strony internetowej zdjęcia 
oraz informacje nt. dyskryminującej reklamy, natomiast właściciel reklamy po-

61 Dostępny na h� p://www.radareklamy.org/jednolity-tekst-kodeks-etyki-reklamy.htm. 
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informował Stowarzyszenie, że nie widzi podstaw, by uznać reklamę za dyskry-
minującą. Stowarzyszenie zwróciło się do MSWiA i Pełnomocniczki ds. Równe-
go Traktowania o podjęcie działań oraz interwencję w tej sprawie.

Skutek podjętych działań
W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia MSWiA zwróciło się z wnioskiem 

do Komendanta Wojewódzkiego Policji o podjęcie stosownych działań w tej 
sprawie. Prokuratura Rejonowa wydała postanowienie o odmowie wszczęcia 
dochodzenia wobec stwierdzenia, iż umieszczenie na autobusie reklamy papy 
asfaltowej i opatrzenie jej wizerunkiem czarnej kobiety nie stanowi przestęp-
stwa. Następnie Komendant Policji poinformował MSWiA i Stowarzyszenie, iż 
co prawda odmówił wszczęcia postępowania, jednakże reklama została usunię-
ta z autobusu. 

Wnioski
Reklama „Czarna Mamba” miała charakter dyskryminujący i mogła naruszać 

godność oraz uczucia osób o czarnym kolorze skóry z uwagi na to, że jej przed-
miotem była papa asfaltowa. Skojarzenie „Murzyn” i „asfalt” ma bowiem jed-
noznacznie pejoratywne znaczenie i jest obraźliwe dla osób o czarnym kolorze 
skóry. Co prawda organy ścigania były odmiennego zdania, jednak dobrze się 
stało, iż na skutek naszej interwencji reklama przynajmniej zniknęła z przestrze-
ni publicznej.

5. Dyskryminacja cudzoziemców – analiza zjawiska

W podsumowaniu raportu Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu War-
szawskiego z 2003 r., którego celem była diagnoza zjawiska dyskryminacji wo-
bec cudzoziemców, znajdujemy stwierdzenie, iż teza o ewentualnej dyskry-
minacji legalnych imigrantów na rynku pracy i w systemie edukacji w Polsce 
nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia62. Wytłumaczenie takiej diagnozy 
może wynikać stąd, iż badacze opierali się w przeważającej większości na da-
nych statystycznych. Obecnie, analizując powierzchownie te same dane, moż-
na byłoby także postawić podobną diagnozę. Przeczą jej natomiast inne infor-
macje – wyniki różnych badań lub opis przedstawionych powyżej przypadków, 
w których, naszym zdaniem, doszło do naruszenia praw cudzoziemców poprzez 
stosowanie wobec nich praktyk dyskryminacyjnych. Działania takie nie wyda-
ją się incydentalne – kazusy pokazują jedynie ich przykłady, których większość 

62 Krajobraz dyskryminacji II…, op. cit., s. 85.
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stanowi problem systemowy. Praktyki te można podzielić na trzy podstawowe 
grupy:

– źle sformułowane przepisy, które w pośredni sposób dyskryminują cudzo-
ziemców; 

– dyskryminujące praktyki – czyli nieprawidłowe działania urzędów publicz-
nych, które noszą cechy dyskryminacji;

– dyskryminujące zachowania, świadczące o niechęci Polaków do cudzo-
ziemców, w tym czasem także urzędników.

Pierwsza grupa działań dyskryminujących odnosi się do niewłaściwie sfor-
mułowanych przepisów. W związku z małym napływem migrantów do Polski, 
projektodawcy aktów prawnych w trakcie procesu legislacyjnego nie zasta-
nawiają się, czy tworzone rozwiązania mogą niekorzystnie wpłynąć na cudzo-
ziemców. Przepisy te nie są zatem aktem złej woli, a raczej cały czas jeszcze 
niewielkiej skali problemu, szczególnie z punktu widzenia pracowników mini-
sterialnych. Tak było z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej – podczas 
implementacji dyrektyw UE wprowadzono wymagane przez prawo wspólno-
towe rozwiązania, jednak nie zastanowiono się nad tym, czy nie powinny być 
one rozciągnięte na inne kategorie cudzoziemców, którzy legalnie przebywają 
w Polsce. W ten sposób uprawnieniami nie objęto małżonków obywateli pol-
skich. Podobnie ma się rzecz z rozporządzeniem w sprawie wykonywania pra-
cy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Źle 
sformułowany przepis spowodował, iż cudzoziemcy – absolwenci stacjonar-
nych studiów doktoranckich ukończonych w Instytutach należących do Polskiej 
Akademii Nauk – byli zmuszeni ubiegać się o zezwolenie na pracę. Pozytywne 
jest jednak to, iż błędy te zostały już usunięte.

Także w innych dwóch opisywanych powyżej przypadkach obowiązku mel-
dunkowym i związanym z nim nadawaniem numeru PESEL oraz praktyce urzę-
dów stanu cywilnego nastąpiły zmiany na lepsze, choć obecna praktyka nadal 
stwarza cudzoziemcom pewne ograniczenia. W pierwszym z nich w związku 
z faktyczną niemożnością uzyskania zameldowania, wynikającą z niechęci wy-
najmujących, uniemożliwia się cudzoziemcom wyrobienie numeru PESEL. 
Problem ten nie dotyka żadnego Polaka, natomiast jest ogromną trudnością 
dla cudzoziemców. Co prawda mogą oni już teraz łatwiej uzyskać numer PESEL 
za pośrednictwem urzędów pracy, jednak nie dla każdego jest to rozwiązanie 
– numer PESEL potrzebny jest również do innych celów, nie tylko do podjęcia 
zatrudnienia. Problem zameldowania pojawił się też w sprawie odmowy moż-
liwości ubiegania się przez cudzoziemkę o mieszkanie komunalne – z uwagi 
na brak stałego meldunku nie mogła starać się o lokal z zasobów miasta, mimo 
spełniania pozostałych warunków oraz bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i zdro-
wotnej. Warto dodać, że także Rzecznik Praw Obywatelskich w swoich wystą-
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pieniach sygnalizował problemy, jakie stwarza dla pewnych grup obowiązek 
meldunkowy (np. dla bezdomnych)63. Mimo powstających od kilku lat planów 
zniesienia tego wymogu, wciąż on obowiązuje i stwarza bariery w dostępie 
do różnych dóbr. W drugim przypadku zauważalnej poprawie uległa praktyka 
urzędów stanu cywilnego – po interwencjach w MSWiA mniej jest przypadków 
niewłaściwego traktowania spraw cudzoziemskich. 

Negatywnie należy ocenić stanowisko organów administracyjnych i argu-
mentację WSA w kwes� i świadczeń rodzinnych oraz obowiązku przedstawienia 
zaświadczenia o śmierci współmałżonka, by móc ubiegać się o dodatek do za-
siłku w związku z samotnym wychowywaniem dzieci. To, co Polakom prawdo-
podobnie nie stwarza większych problemów, dla uchodźców jest dokumentem 
nie do uzyskania. Pochodzą oni bowiem z krajów o niestabilnej sytuacji, więc 
często takich dokumentów po prostu się tam nie wydaje, albo współmałżonek 
zginął w wyniku działań wojennych, więc dokumentów również brak. Nawet je-
żeli potencjalnie informacje takie istnieją, to dana osoba nie może zwrócić się 
do państwa pochodzenia, bowiem ujawniłaby, gdzie się znajduje, a to mogłoby 
narazić na niebezpieczeństwo zarówno ją samą, jak i jej rodzinę, która pozosta-
ła w kraju64. Tak więc de facto pozbawia się uchodźców, znajdujących się i tak 
w trudnej sytuacji materialnej, tego dodatkowego wsparcia.

Oczywiście ustawodawca nie zaprojektował przepisów ustaw tak, by celowo 
dyskryminowały cudzoziemców, jednak w praktyce okazało się, że mogą zostać 
uznane za dyskryminację pośrednią. Istnieje więc pilna potrzeba zmiany tego 
stanu rzeczy.

Dyskryminujące praktyki, polegające na nieprzychylnym czy często nawet 
błędnym stosowaniu przepisów przez urzędników, są najczęstszymi zjawiska-
mi, z jakimi spotykamy się w Polsce w zakresie dyskryminacji cudzoziemców. 
Wynikają one, jak się wydaje, z dwóch podstawowych przyczyn: nieznajomo-
ści przepisów i niewiedzy, czy rozwiązania obowiązujące w przypadku obywa-
teli polskich mogą być stosowane wobec cudzoziemców, oraz z braku odwagi 
do podjęcia „niestandardowej” decyzji. W przypadku wątpliwości natury praw-
nej urzędnik bowiem najczęściej odmawia podjęcia jakichkolwiek działań (czę-
sto w nieformalny sposób, bez wydania jakiejkolwiek decyzji na piśmie) lub po-
dejmuje decyzję maksymalnie zachowawczą, będącą najczęściej niekorzystną 
dla cudzoziemca. Tak jest np. w opisanych powyżej urzędach stanu cywilnego. 

63 Biała Księga – Raport o wybranych działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich V kadencji 
w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w okresie od 15 lutego 2006 r. do 9 kwietnia 2010 r., 
Warszawa 2010, h� p://www.rpo.gov.pl/pliki/12792051450.pdf. 

64 Zwrócenie się o takie dokumenty mogłoby także zostać uznane za dobrowolne przyjęcie 
ochrony swego państwa i w konsekwencji prowadzić nawet do odebrania ochrony międzynaro-
dowej. 
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Wydaje się, że podobne powody mogły leżeć u podstaw działania spółdzielni 
mieszkaniowej oraz praktyki pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowej. 

Inna jest już prawdopodobnie sytuacja w zakresie edukacji. Tam nieznajo-
mość przepisów przez część z dyrektorów szkół czy urzędników edukacyjnych 
w gminie wydaje się łączyć z problemami natury fi nansowej oraz brakiem me-
todycznego wsparcia dla szkół, które przyjmują dzieci cudzoziemców. Są to bo-
wiem uczniowie wymagający: nie znają języka, zaniżają więc poziom nauki (co 
wpływa na pozycję szkoły w rankingach), potrzebują pomocy w przyswojeniu 
materiału, wprowadzają konieczność posiadania wiedzy z zakresu wielokultu-
rowości, wymagają także często pomocy psychologa65. Trzeba jednak dodać, 
że sytuacja w zakresie przyjmowania dzieci uchodźczych do polskich szkół oraz 
ich praw w zakresie edukacji ulega znaczącej poprawie. Obecnie mamy do czy-
nienia z pojedynczymi takimi przypadkami, w których pojawiają się problemy, 
podczas gdy jeszcze w 2005 r. połowa dzieci mieszkających w ośrodkach dla 
uchodźców nie chodziła do szkół66. Teraz największym problemem jest eduka-
cja gimnazjalna, a szczególnie ponadgimnazjalna, oraz pomoc nauczycielom 
w pracy z takimi dziećmi67. 

Zagadnieniem, które trudno jednoznacznie wyjaśnić, jest problem niewy-
dawania na czas kart pobytu cudzoziemcom. Pojawia się on zarówno w Urzę-
dzie ds. Cudzoziemców, jak również w niektórych urzędach wojewódzkich. 
W związku z tymi działaniami cudzoziemcy przebywają w Polsce bez żadnego 
dokumentu poświadczającego ich tożsamość lub legalność pobytu, co może 
ich narazić (i często naraża) na dodatkowe trudności oraz nieprzyjemności, łącz-
nie z zatrzymaniem przez policję na komisariacie „do wyjaśnienia”. Wydaje się, 
że są to problemy natury systemowej – funkcjonowania urzędów, braku środ-
ków na zatrudnienie dodatkowych urzędników czy zakup niezbędnego sprzętu68. 
Pokazują one, że prawa cudzoziemców nie są traktowane przez polskie władze 
nie tylko priorytetowo, ale nawet z należytą powagą i odpowiedzialnością.

65 Więcej na temat edukacji dzieci uchodźców patrz: A. Kosowicz, Access to Quality Educa-
� on by Asylum-Seeking and Refugee Children. Poland country report, Warszawa 2007, dostępny 
na stronie: h� p://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=91&wid=22.

66 Por. A. Jasiakiewicz, W. Klaus, Realizacja obowiązku szkolnego przez małoletnich cudzo-
ziemców, przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Raport z monitoringu, „Analizy, Raporty, 
Ekspertyzy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej” 2006, nr 2. 

67 Robią to obecnie głównie organizacje pozarządowe – patrz działania Polskiej Akcji Huma-
nitarnej opisane na stronie: www.uchodzcydoszkoly.pl oraz projekt Stowarzyszenia Interwencji 
Prawnej, wprowadzający asystentkę czeczeńską do szkoły. Więcej na ten temat: A. Chrzanowska, 
Asystent kulturowy – innowacyjny model pracy w szkołach przyjmujących dzieci cudzoziemców, 
„Analizy, Raporty, Ekspertyzy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej” 2009, nr 5.

68 O problemach w tym zakresie pisze np. Wojewoda Mazowiecki w swoim sprawozdaniu 
– patrz: Sprawozdanie z działalności Wojewody Mazowieckiego w roku 2007, część II, s. 84.
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Innym problemem (także opisanym powyżej) jest zagadnienie przestępstw 
motywowanych nienawiścią (hate crimes). Problematyka ta jest w Polsce po-
ruszana w literaturze przedmiotu69, jednak dane statystyczne w tym zakresie 
są bardzo skąpe. Wymiar sprawiedliwości w zasadzie bardzo rzadko podejmu-
je działania zmierzające do zakończenia sprawy o przestępstwo z tej kategorii. 
Choć trzeba też pokazać drugą stronę – takie zachowania nieczęsto są w ogóle 
zgłaszane na Policję – z powodu obawy części cudzoziemców przed tą forma-
cją (wyniesioną z kraju pochodzenia) czy z powodu nielegalności przebywania 
w Polsce. Problemem jest także niewłaściwe kwalifi kowanie przestępstw, pomi-
janie przez organy ścigania „przesłanki dyskryminującej” i lekceważenie kwes� i 
motywacji sprawcy przestępstwa.

Zagadnienie, które nie zostało opisane wyżej w formie kazusów, a jest nie-
zwykle istotne, to brak dostępności różnego rodzaju informacji w językach zro-
zumiałych dla cudzoziemców. W 2009 r. Stowarzyszenie przeprowadziło ewa-
luację funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz instytucji wsparcia społecznego Miasta Stołecznego War-
szawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów70, z której 
wynika, że urzędnicy często nie posługują się językiem angielskim lub rosyjskim 
nawet w stopniu komunikatywnym. Podstawowe informacje nie są tłumaczo-
ne na inne języki, a obcokrajowcy niejednokrotnie czują się niedoinformowa-
ni i zagubieni w urzędach. Problemy komunikacyjne zgłaszali też studenci ob-
cokrajowcy Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który zwracał się w tej sprawie 
m.in. do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Policji, Kuratorium Oświaty czy Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego71.

Wreszcie trzeci rodzaj dyskryminacji, z jakim się możemy zetknąć, to 
dyskryminujące zachowania. Polska jest krajem stosunkowo jednolitym pod 
względem etnicznym. Dopiero w ostatnich latach możemy zaobserwować co-

69 Por. w: Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści, red. A. Lipowska-
-Teutsch, E. Ryłko, Kraków 2007, a szczególnie artykuły: Moniki Serkowskiej i Anny Lipowskiej-
-Teutsch, Postępowanie policji wobec przestępstw z nienawiści oraz Anny Lipowskiej-Teutsch, 
Sprawy przestępstw z nienawiści; raport Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” oraz organizacji Opfer-
perspek� ve: Monitoring Hate Crimes and Vic� m Assistance in Poland and Germany, Berlin 2008 
– dane w nim podane wskazują jednak, że cudzoziemcy nie padają najczęściej ofi arami tego typu 
przestępstw – jednak warto zaznaczyć, że dane te były zbierane przez samo Stowarzyszenie 
w tzw. Brunatnej Księdze. Informacje o różnych przestępstwach tego typu, w tym szczegółowe 
dane statystyczne przytacza Agnieszka Mikulska, Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym 
w Polsce – zarys sytuacji, Warszawa 2008.

70 Urząd przyjazny dla każdego. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, red. W. Klaus, Warszawa 2009 oraz Ewaluacja funkcjo-
nowania instytucji społecznego wsparcia m. st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw 
przymusowych migrantów, red. W. Klaus, J. Frelak, Warszawa 2010.

71 Por. Biała księga, op. cit.
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raz większy napływ do naszego kraju cudzoziemców, jednak nadal stanowią 
oni bardzo niewielki procent społeczeństwa i zazwyczaj zamieszkują w naj-
większych miastach, szczególnie w Warszawie. W mniejszych miejscowościach, 
w których mieszkają cudzoziemcy, postawa Polaków wobec nich jest zdystan-
sowana – nie zawierają z nimi znajomości i chcą, by mieszali w odizolowanych 
miejscach. Na takie traktowanie zwracają uwagę także sami uchodźcy – mówią 
w wywiadach , że praktycznie nie mają kontaktów z Polakami, pomimo chęci 
ich nawiązania72. Ogólnie jednak w badaniach CBOS widać tendencję pozytyw-
ną – na przestrzeni 14 lat (pomiędzy rokiem 1993 a 2007) zmniejsza się liczba 
postaw niechętnych wobec cudzoziemców (jednak cały czas kraje wschodnie 
są mniej lubiane i odsetek osób deklarujących niechęć, np. do Wietnamczy-
ków wynosi 41%, Rosjan 46%, a Arabów 55%)73. Podobne nastroje ujawnia 
także najnowszy sondaż CBOS-u ze stycznia 2010 r., o którym była wcześniej 
mowa.

W opisywanych powyżej kazusach w jednym przypadku mieliśmy do czy-
nienia ewidentnie z niechęcią wspólnoty mieszkaniowej wobec cudzoziem-
ca, który wynajął lokal na prowadzenie działalności gospodarczej. Mediacji 
nie podjął się dysponent lokalu – urząd dzielnicy, który raczej starał się nie za-
uważać problemu. Z podobnymi zjawiskami spotykamy się, kiedy rozmawiamy 
z osobami pracującymi z uchodźcami i usiłującymi wynająć dla nich mieszka-
nia – wynajmujący często nie chce lokatora/najemcy ze wschodu lub z Afry-
ki74. Często także pojawiają się problemy w małych społecznościach lokalnych, 
w których powstaje nowy ośrodek dla uchodźców – mieszkańcy, czasem bardzo 
czynnie, sprzeciwiają się lokowaniu takich placówek na swoim terenie lub dążą 
do ich likwidacji75. Kwes� e mieszkaniowe w ogóle są ogromnym problemem 
dla cudzoziemców. Opisana wyżej praktyka i argumentacja niektórych wydzia-
łów lokalowych w kwes� i uzyskania lokalów komunalnych jest absolutnie nie-

72 Uchodźcy w oczach mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii. TNS OBOP dla Polskiej Akcji 
Humanitarnej, Warszawa 2008, s. 28; K. Gracz, Przymusowe migracje a perspektywy wielokul-
turowości w Polsce, w: A. Chrzanowska, K. Gracz, Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery 
w procesie adaptacji, Warszawa 2007, s. 103 i nast.

73 Sympa� a i niechęć do innych narodów. Komunikat z badań, Warszawa, 2007, s. 5.
74 Choć są także obiektywne powody niechęci w wynajmowaniu mieszkań (np. wynikające 

z wielodzietności rodzin), to często uchodźcy spotykają się także z dyskryminacyjnymi prakty-
kami. Zob. B. Samoraj, M. Bieniecki, Ocena skuteczności Indywidualnych Programów Integracji. 
Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób zajmujących się uchodźcami, w: Przystanek Polska. 
Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, red. J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski, Warsza-
wa 2007, s. 81–82.

75 Por. N. Klorek, Sytuacja Czeczenów w ośrodkach dla uchodźców. Analiza Integracji, w: Cze-
czeni w Polsce. Próba zrozumienia procesów integracyjnych, red. M. Kulesza, K. Szyniszewska, 
Warszawa 2008. W 2009 i 2010 r. głośno było o sprawie pomysłu likwidacji ośrodka dla uchodź-
ców w Łomży, forsowanej przez lokalne władze.
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dopuszczalna i powoduje, iż cudzoziemcy napotykają na ograniczenia w dostę-
pie do tańszych mieszkań. 

Ciekawą sprawą w 2009 r. był przypadek dyskryminującej reklamy, która 
poprzez zestawienie czarnoskórej kobiety z papą asfaltową stała się obraźliwa 
i mogła naruszać dobra osobiste osób o innym kolorze skóry. Niestety, pismo 
otrzymane od kancelarii prawnej fi rmy – właściciela praw do reklamy – poka-
zuje, jak niska jest świadomość zagadnienia dyskryminacji nawet wśród praw-
ników. Dobrze jednak, że w końcu reklama zniknęła z autobusu, mimo odmo-
wy przez prokuraturę wszczęcia ofi cjalnego śledztwa i zlekceważenia problemu 
przez samą fi rmę.

Jeden z podanych powyżej kazusów, opisujących kilka spraw, odnosi się 
do problematyki zatrudnienia i dyskryminacji w tym zakresie. Co ważne, to cu-
dzoziemcy sami zasygnalizowali problem dyskryminacji w miejscu pracy i zdecy-
dowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jest to jednak rzadki przy-
padek. Z badań Instytutu Spraw Publicznych wynika, że migranci ekonomiczni 
rzadko skarżyli się na dyskryminacyjne podejście pracodawcy76. Związane może 
być to z faktem, że niechętny pracodawca nie zadawałby sobie tak dużo trudu, 
by sprowadzić cudzoziemskiego pracownika. Słusznie jednak Agnieszka Mikul-
ska zwraca uwagę na niezwykle istotny czynnik 

dla oceny zjawiska dyskryminacji, (…) jakim jest brak świadomości bycia ofi arą dyskrymi-
nacji, czy też wręcz zgoda na taką sytuację. Dotyczy to w szczególności migrantów z kra-
jów uboższych niż Polska – zarówno tych pracujących legalnie, jak i nielegalnie. Zazwyczaj 
warunki ich pracy i płacy są gorsze niż Polaków, nie przestrzega się ich praw pracowni-
czych oraz zasad bezpieczeństwa. Jednak dysproporcje między zarobkami w ich własnych 
krajach a w Polsce są wciąż na tyle duże, że i tak wolą oni pracować tutaj77. 

Z drugiej strony, wyniki badań nad uchodźcami wskazują, że nierzadko spo-
tykają się oni z odmową zatrudnienia tylko z tego powodu, iż są cudzoziemca-
mi (mimo że mogą w Polsce legalnie pracować bez dodatkowego zezwolenia). 
W kilku przypadkach zostali także oszukani przez polskich pracodawców78. Trud-
ności z zatrudnieniem – jego legalnością, a także z warunkami pracy mają rów-
nież piłkarze z Afryki, grający w wiodących w Polsce klubach79. W opisanych po-

76 M. Bieniecki, J. Frelak, Non-Poles on the Polish labour market…, op. cit., s. 15, 17.
77 A. Mikulska, Ksenofobia i dyskryminacja…, op. cit., s. 3. Podobne wnioski wynikają z in-

nych badań z udziałem migrantów – por. Praca przymusowa imigrantów: Przypadek Polski, red. 
P. Dąbrowski, Warszawa 2010 (w druku). 

78 A. Maciejko, Z. Olszewska, Preintegracja i integracja Czeczenów w Polsce – rzeczywistość 
i rekomendacje, w: Migranci na polskim rynku pracy…, op. cit., s. 103–104; M. Pawlak, N. Rya-
binska, Dlaczego uchodźcy „nie chcą” integrować się w Polsce? Ocena skuteczności programów 
integracyjnych z punktu widzenia uchodźców, w: Przystanek Polska…, op. cit., s. 112–113.

79 Por. np. h� p://afryka.org/?showNewsPlus=3230.
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wyżej sytuacjach problemem jest fakt, iż osoby te zazwyczaj nie chcą ze swoją 
sprawą zgłosić się do sądu (z różnych powodów – na przykład dla piłkarzy byłby 
to koniec kariery sportowej w naszym kraju) czy też innej instytucji powołanej 
do ścigania podobnych naruszeń. Od początku 2010 r. do Państwowej Inspekcji 
Pracy nie wpłynęła ani jedna skarga na dyskryminację z powodu rasy80. Jedną 
skargę rozpatrywał w 2007 r. Sąd Najwyższy81. Być może powodem może być 
tu również niechęć lub niezrozumienie zjawiska przez inspektorów PIP82. Jed-
nak dopiero od 2010 r. w PIP rozpoczęto kategoryzowanie spraw o dyskrymi-
nację ze względu na jej przyczyny. Obserwować można również zwiększające 
się zainteresowanie tej instytucji kwes� ą dyskryminacji w kontekście legalności 
zatrudniania cudzoziemców – w 2009 r. we wszystkich okręgowych inspekto-
ratach powstały specjalistyczne sekcje i kładzie się nacisk na stały monitoring 
nielegalnego rynku pracy83. Co ważne, tematyka przestrzegania zasady rów-
nego traktowania cudzoziemców w zakresie pracy i warunków zatrudnienia 
jest uwzględniana jako dodatkowy element kontroli legalności zatrudnienia cu-
dzoziemców.

Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem – przywiązania migranta 
do pracodawcy, u którego pracuje. Obecnie cudzoziemiec otrzymuje pozwolenie 
na pracę u konkretnego pracodawcy, a nie w ogóle na wykonywanie pracy w da-
nym zawodzie w Polsce. To powoduje, że migranci, nawet jeśli będą źle trakto-
wani, nie skorzystają ze stworzonych przez prawo możliwości, bowiem straciliby 
w ten sposób pracodawcę, a w konsekwencji także prawo do legalnego pobytu 
w naszym kraju. Samo ukształtowanie przepisów nie tylko nie zapobiega prakty-
kom dyskryminacyjnym, ale można powiedzieć, że wręcz do nich zachęca. 

Należy jeszcze przyjrzeć się bliżej pewnym działaniom urzędników, noszącym 
cechy zachowań dyskryminujących. Te bowiem są szczególnie naganne. Choć 
w opisanych sprawach taka sytuacja wprost nie miała miejsca, to wiele przy-
kładów nieprofesjonalnego czy wręcz ksenofobicznego zachowania wypływa 
z praktyki lub badań cudzoziemców, np. takie zachowania zdarzają się w urzę-
dach pracy84. Są też inne przykłady – w jednym z e-maili, jakie otrzymaliś-

80 D. Hall, A. Mikulska, Raport Krajowy 2 2010 o zatrudnieniu, etniczności i migrantach. Pol-
ska, Sieć ekspertów ds. społeczno-ekonomicznych w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji, 
lipiec 2010, pkt 25. 

81 Patrz: A. Mikulska, Ksenofobia i dyskryminacja…, op. cit., s. 4, 10–11.
82 Analogicznie, jak w opisywanej w listopadzie 2008 r. przez „Dziennik” sytuacji związanej 

z molestowaniem seksualnym, w której inspektorzy PIP radzili ofi erze, by zmieniła pracę lub 
przeczekała – patrz: h� p://www.dziennik.pl/wydarzenia/ar� cle268747/Molestowana_seksual-
nie_Szefowie_tak_maja.html?service=print

83 D. Hall, A. Mikulska, Raport Krajowy…, op. cit., pkt 31. 
84 B. Samoraj, M. Bieniecki, Ocena skuteczności…, op. cit., s. 89–90; A. Weinar, Tak daleko 

stąd, tak blisko – europeizacja a integracja legalnych imigrantów, uchodźców i repatriantów 
w Rzeczypospolitej Polskiej, w: K. Iglicka, Integracja czy dyskryminacja…, op. cit., s. 180.
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my w Stowarzyszeniu w 2008 r., klientka tak opisywała pytania, jakie pracownik 
urzędu wojewódzkiego zadał jej podczas przesłuchania związanego z ustale-
niem, czy jej ślub z obywatelem jednego z państw afrykańskich nie był fi kcyjny: 
ile mąż zapłacił za ślub? kiedy się rozwiedziemy?. Urzędniczka ponadto wyrazi-
ła żal, bo na pewno [mąż] mnie zostawi i jak mówi, że kocha, to kłamie. Chyba 
można te wypowiedzi pozostawić bez komentarza.  

Z badań nad polskimi mniejszościami narodowymi i etnicznymi wynika, 
że ich 

liderzy potwierdzają mały zakres bezpośredniej i jawnej dyskryminacji (…), uważają jed-
nocześnie, że istotną polską specyfi ką pozostaje dyskryminacja „symboliczna”, związana 
zarówno z „mową nienawiści”, jak i z dyskusjami na temat rachunku krzywd z przeszłoś-
cią (dyskryminacja historyczna)85. 

Wydaje się, że podobnie jest z cudzoziemcami. Na obraźliwe okrzyki pod 
swoim adresem skarżą się Afrykańczycy. Ale także Czeczeni się z nimi spotykają 
– Polacy często wobec nich używają bowiem określenia „ruski”, które nie tylko 
ma pejoratywny wydźwięk w polskim języku, ale jest jeszcze dodatkowo dotkli-
we i obraźliwe dla Czeczenów86. 

Jest też jeszcze jeden wymiar dyskryminacji – nieuwzględnianie różnic kul-
turowych i próba traktowania cudzoziemca tak samo, jak Polaków, co de facto 
można uznać za traktowanie odmienne. Chodzi tu o różne elementy, których 
przestrzeganie nie wymaga wielkiego wysiłku od polskiej strony, natomiast 
postępowanie niezgodnie z kulturowymi uwarunkowaniami migrantów po-
woduje często naruszenie ich godności oraz praw87. Najbardziej popularnym 
przykładem będzie w tym zakresie inne traktowanie kobiet-muzułmanek, 
np. przez lekarzy. Ich kultura i religia nakazuje, że mogą poddać się badaniom 
prowadzonym jedynie przez kobiety. Niezapewnienie im tego może prowadzić 
do naruszenia ich prawa do opieki zdrowotnej, bowiem odmawiają podda-
nia się badaniu przez mężczyznę. Niestety niektórzy lekarze te nakazy uznają 
za „fanaberie”88. Podobnie jest w szkołach – tam różnice kulturowe wiążą się 

85 S. Łodziński, Dyskryminacja czy nierówność. Problemy dyskryminacji osób należących 
do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku, w: Integracja czy dyskryminacja…, 
op. cit., s. 112.

86 Por. K. Gracz, Przymusowe migracje…, op. cit., s. 170 i nast. O mowie nienawiści w polskiej 
prasie patrz: Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej, Warszawa 2007 
i opublikowane tam artykuły na temat tego zjawiska.

87 Ciekawym przykładem takiego myślenia jest rozważanie wpływu kultury na odpowiedzial-
ność karną osób, tzw. culture (lub cultural) defence, np. czy migrant zawierający małżeństwo 
z osobą małoletnią powinien być karany tak samo, jak inne osoby; podobnie pojawia się pytanie 
o traktowanie bigamii. Więcej na ten temat patrz: O. Sitarz, Culture defence a polskie prawo kar-
ne, „Archiwum Kryminologii” 2007, t. XXIX–XXX.

88 M. Pawlak, N. Ryabinska, Dlaczego uchodźcy…, op. cit., s. 123.
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np. z uczestnictwem dziewczynek-muzułmanek w lekcjach w-f, czy też z udzia-
łem w tych zajęciach dzieci muzułmańskich w trakcie ramadanu, gdy są osła-
bione brakiem posiłku89.

To prowadzi do jeszcze jednego zagadnienia – tak zwanej dyskryminacji 
wielokrotnej (krzyżowej). Chodzi tu o sytuację, w której dana osoba jest dys-
kryminowana dodatkowo, ponieważ jest np. kobietą-migrantką lub też migran-
tem-homoseksualistą, czyli gdy jedna osoba może podlegać wzmożonej dyskry-
minacji ze względu na kumulację cech90. Wydaje się, że warto zwracać uwagę 
na te dodatkowo wiktymizujące okoliczności. 

6. Podsumowanie

Praktycznie we wszystkich opisanych powyżej przypadkach mieliśmy do czy-
nienia z działaniami „miękkimi” – związanymi z interwencjami w odpowiednim 
urzędzie lub u Rzecznika Praw Obywatelskich. Kilka spraw znalazło swój fi nał 
w sądzie. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie trafi ła tak-
że ciekawa sprawa uchwały Rady Miejskiej Pruszkowa, której przepisy co praw-
da same w sobie nie są dyskryminujące, ale ich interpretacja przez urzędników 
i praktyka stosowania już tak. 

Choć omówiona powyżej tzw. dyrektywa rasowa nakłada na państwo 
obowiązek zapewnienia ochrony ofi arom dyskryminacji rasowej, w Polsce 
w zasadzie nie została ona implementowana. Jedynym wyjątkiem jest prawo 
pracy, w którym można znaleźć odpowiednie regulacje, jednak opisaliśmy po-
wyżej praktyczne problemy, jakie wiążą się z ich stosowaniem. W pozostałych 
wypadkach brakuje jakichkolwiek regulacji, poza prawem cywilnym, które 
nie jest właściwym rozwiązaniem z punktu widzenia dyrektywy – nie przewi-
duje bowiem odwrócenia ciężaru dowodu i przerzucenia obowiązku udowod-
nienia braku dyskryminacji na stronę pozwaną. W niektórych sferach nie ma 
żadnych uregulowań, np. ochronie zdrowotnej lub w niezwykle istotnej kwes� i, 
jaką jest dostęp do oferowanych publicznie dóbr i usług. 

W Polsce brakuje także organu przeciwdziałającego dyskryminacji. Choć 
mamy kilka instytucji, które działają w tym zakresie (np. Pełnomocnika Rządu 
ds. Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Zespół ds. Mo-
nitorowania Rasizmu i Ksenofobii w MSWiA), to żadna z nich oddzielnie, ani 
nawet wszystkie łącznie nie spełniają wymagań stawianych przez przepisy 

89 Por. np. E. Januszewska, Dzieci uchodźców z Czeczenii w polskiej szkole, w: Czeczeni w Pol-
sce…, op. cit.

90 Więcej na ten temat: S. Fredman, Podwójny problem: dyskryminacja wielokrotna, a prawo 
UE, na stronie: h� p://www.bezuprzedzen.org/doc/podwojny_problem.pdf.
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unijne, szczególnie nie pomagają one ofi arom w zakresie formułowania skarg 
i nie prowadzą niezależnych badań w tym zakresie. Także kolejny już projekt 
ustawy o równym traktowaniu nie rozwiązuje wszystkich zgłoszonych powyżej 
problemów. Mimo powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Trakto-
wania i poszerzenia w 2010 r. jego kompetencji91, brakuje jednej instytucji od-
powiedzialnej za kształtowanie i realizację polityki antydyskryminacyjnej. 

Mimo że w ostatnim czasie pojawiło się kilka interesujących opracowań 
dotyczących zagadnienia dyskryminacji, w Polsce wciąż brakuje pogłębionych 
badań poświęconych problemowi dyskryminacji na tle rasowym. Trudno więc 
nawet ustalić skalę zjawiska oraz dokładnie określić jego przejawy, a jest to klu-
czowe do tworzenia programów oraz strategii przeciwdziałania mu. Brakuje 
także organizacji świadczących pomoc ofi arom takich praktyk. Jest to dziedzina, 
na którą  zaczęliśmy zwracać uwagę kilka lat temu i już wiadomo, że jest ona 
coraz bardziej obecna w Polsce, choćby z uwagi na zwiększony napływ cudzo-
ziemców do naszego kraju. 

91 Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania (Dz. U. z 2009 r., Nr 109, 
poz. 710) do zadań Pełnomocnika należy m.in. również współpraca międzynarodowa w sprawach 
związanych z równym traktowaniem.
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Ze sobą czy obok siebie
– stosunek Polaków do cudzoziemców

w przeprowadzonych badaniach
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Polska w doświadczeniach długoletnich imigrantów

1. Wprowadzenie i opis badania

Polska w ostatnich latach stała się krajem coraz częściej wybieranym przez ob-
cokrajowców jako miejsce stałego zamieszkania. Ważne jest więc przyjrzenie 
się temu, jak cudzoziemcy już w Polsce mieszkający radzą sobie w naszym kraju 
i jak swój pobyt w nowym środowisku oceniają. Przedstawiamy wyniki badania 
przeprowadzonego wśród imigrantów, którzy do Polski przybyli wiele lat temu 
i którzy mają, w związku z tym, długoletnie doświadczenia w kontakcie ze spo-
łeczeństwem polskim. Badanie takie jest zadaniem istotnym z kilku powodów:

1) Osoby te, choć zróżnicowane pod względem kraju pochodzenia, wyzna-
wanych wartości czy zaplecza kulturowego, z którym do Polski przybywają, łą-
czy to, że są „przybyszami”, osobami w społeczeństwie przyjmującym w mniej-
szym lub większym stopniu odbieranymi jako „obce” i z tego względu owej 
obcości doświadczającymi. 

2) Ze względu na długotrwały pobyt w Polsce migranci ci mają bogate do-
świadczenia w kontaktach z naszym społeczeństwem i dotyczą one różnych 
płaszczyzn życia.

3) W wyniku długoletnich doświadczeń ich sytuacja, samopoczucie, sposób 
postrzegania kraju przyjmującego czy opinie na jego temat mogą ulegać istot-
nym przeobrażeniom między innymi dlatego, że kraj, który wybrali jako miejsce 
długoletniego zamieszkania, także ulega poważnym przemianom.

4) Osoby te stanowią specyfi czną kategorię cudzoziemców, którzy od wielu 
lat są w Polsce i mogą obserwować zachodzące zmiany – zarówno w prawie, 
jak i w stosunkach społecznych. Niektóre z tych zmian ściśle dotyczą kwes� i 
bezpośrednio ich dotykających.

5) Migranci sami też przechodzą procesy adaptacji, integracji z nowym oto-
czeniem, które są wyraźnie dostrzegalne w długiej perspektywie czasu.
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Celem badania było poznanie dokonywanych przez imigrantów obserwacji, 
ich doświadczeń, refl eksji nad społeczeństwem polskim, interpretacji i kategorii 
opisu polskiej rzeczywistości. Zadaniem, jakie przed sobą stawiamy, jest ponad-
to próba kategoryzacji motywów przyjazdu oraz pozostania w naszym kraju, 
a także czynników wpływających na ocenę polskiego otoczenia, stopień adap-
tacji czy samopoczucie obcokrajowców w Polsce. 

Badanie, od sformułowania problemów badawczych do opracowania cząst-
kowych raportów końcowych, zostało przeprowadzone w trakcie roku akade-
mickiego 2009/2010, w ramach zajęć warsztatowych Metoda wywiadu w prak-
tyce – badanie imigrantów w Warszawie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego pod kierunkiem prof. Ewy Nowickiej, ze współudziałem Alek-
sandry Winiarskiej. We wstępnej fazie pracy badawczej postawiono wiele ogól-
nych pytań i problemów, które następnie uszczegółowiono i na ich podstawie 
przygotowano szczegółowy scenariusz (dyspozycje) do wywiadu. Problemy te 
obejmowały następujące kwes� e: 

• motywy przyjazdu imigrantów do Polski;
• oczekiwania a polska rzeczywistość w oczach imigrantów;
• życie codzienne imigrantów w Polsce;
• doświadczenia imigrantów w pracy w Polsce;
• adaptacja imigrantów do warunków życia w Polsce;
• ocena własnego poziomu życia w Polsce;
• doświadczenia imigrantów w kontaktach z polskimi instytucjami i polskim 

prawem;
• bariery w kontaktach imigrantów z Polakami;
• poczucie swojskości lub obcości imigrantów w Polsce;
• stosunek Polaków do cudzoziemców, określany z punktu widzenia imi-

grantów;
• opinie imigrantów o Polakach;
• postrzegana odmienność i różnice kulturowe;
• praktykowanie własnej religii przez imigrantów w Polsce;
• przemiany polskiej rzeczywistości w oczach imigrantów.
W okresie od stycznia do marca 2010 r. studenci Uniwersytetu Warszawskie-

go przeprowadzili łącznie 41 wywiadów pogłębionych. Średni czas trwania wy-
wiadu to około 90 minut, przy czym najkrótszy trwał 35 minut, zaś najdłuższy 
4 godziny. Zdecydowana większość wywiadów była prowadzona w języku pol-
skim, dwa w języku angielskim, jeden po francusku i jeden po rosyjsku. Więk-
szość rozmówców, oprócz trzech, zgodziło się na nagranie rozmów, z których 
dokonano następnie transkrypcji. W tych przypadkach, gdy rozmówcy nie zgo-
dzili się na nagranie, studenci po skończonej rozmowie dokonywali zapisu z pa-
mięci, na podstawie sporządzonych notatek i zapamiętanych informacji.
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Wśród rozmówców było 19 kobiet i 22 mężczyzn. Badani mieli od 21 do 60 
lat, przy czym rozkład wieku rozmówców wyglądał następująco:

Wiek Liczba osób

21–25 lat 6 osób

26–30 lat 10 osób

31–40 lat 10 osób

41–50 lat 13 osób

51–60 lat 2 osoby

Połowa rozmówców (21 osób) miała wyższe wykształcenie, 11 osób studio-
wało, w pozostałych przypadkach nie uzyskano informacji na temat wykształce-
nia. Rozmówcy pochodzili z 19 różnych krajów, takich jak: 

Kraj pochodzenia Liczba osób

Anglia 2 osoby

Armenia 4 osoby

Białoruś 2 osoby

Czeczenia 3 osoby

Gabon 1 osoba

Gruzja 1 osoba

Hiszpania 3 osoby

Holandia 1 osoba

Japonia 4 osoby

Kamerun 1 osoba

Kongo (Demokratyczna Republika Konga) 1 osoba

Meksyk 1 osoba

Nigeria 1 osoba

Peru 1 osoba

Turcja 3 osoby

Ukraina 6 osób

Urugwaj 1 osoba

Wietnam 3 osoby

Włochy 2 osoby

Spośród tych osób 9 miało polskie obywatelstwo (a więc z prawnego punktu 
widzenia nie byli już cudzoziemcami), zaś 4 osoby starały się o nie. Pozostali 
albo nie widzieli takiej potrzeby, albo nie chcieli rezygnować z obywatelstwa 
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kraju swojego pochodzenia. Jeżeli chodzi o czas pobytu rozmówców w Polsce, 
zawierał się on pomiędzy 6 a 31 lat, przy czym rozkład wyglądał następująco:

Liczba lat spędzonych w Polsce Liczba osób

 6–9 lat 9 osób (zdecydowano się włączyć tę grupę do analizy)

10–15 lat 17 osób

16–20 lat 10 osób

21–25 lat -

26–31 lat   5 osób

Studenci nawiązywali kontakt z badanymi, wykorzystując sieci własnych 
znajomości, a także metodą „kuli śnieżnej” – prosząc swoich badanych o poda-
wanie kontaktów do innych cudzoziemców w Polsce. Kilka osób w nawiązywa-
niu kontaktów z potencjalnymi badanymi skorzystało z pomocy organizacji ob-
cokrajowców oraz Internetu. Należy zaznaczyć, że w sumie 10 osób odmówiło 
udziału w badaniu.

Prawie wszystkie wywiady były prowadzone w Warszawie, 2 odbyły się w So-
pocie. 14 rozmów odbyło się w kawiarniach (wskazanych przez rozmówcę lub 
wybranych wspólnie z badaczem), w 12 przypadkach rozmówcy zaprosili ba-
dacza do swojego domu, 13 rozmów odbyło się w miejscu pracy lub nauki roz-
mówców, zaś 2 w domach badaczy. Atmosfera rozmów była przyjazna, rozmów-
cy w większości bardzo chętnie i otwarcie odpowiadali na zadawane pytania.

Opracowując niniejszy raport końcowy, korzystałyśmy ze studenckich rapor-
tów cząstkowych przygotowanych w ramach wspomnianych zajęć warsztato-
wych przez następujące osoby: Aleksandrę Antoniuk, Magdalenę Brzezińską, 
Małgorzatę Dziekońską, Weronikę Kalinowską, Karolinę Kamianowską, Agniesz-
kę Maciejkjaniec, Justynę Nafalską, Marię Pacuską, Mateusza Pawłowskiego, 
Agnieszkę Radziwinowicz, Patrycję Rumińską i Katarzynę Wójcikowską.

2. Motywy przyjazdu do Polski

Rozmówcy podawali bardzo różne przyczyny i motywy swojego przyjazdu do 
Polski. Duża część osób przyjechała na studia lub stypendium oraz do pracy 
(m.in. ze względu na lepsze perspektywy niż w kraju pochodzenia). Dodatkowo 
część osób przyjechała jako dzieci migrantów, przede wszystkim zarobkowych. 
Ponadto kilku badanych zawarło związek małżeński z Polką lub Polakiem i po-
stanowiło osiedlić się tu na stałe. Wśród rozmówców były również osoby, które 
uciekały przed poważnym kryzysem w swoim kraju, takim jak wojna lub klę-
ska żywiołowa. Motywacją do przyjazdu była także ciekawość, namowa osób 
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trzecich oraz przypadek. W wywiadach z kilkoma osobami, które przyjecha-
ły do Polski w latach 80. i wczesnych 90., pojawiło się również, nie wyrażone 
wprost, lecz w kilku wypowiedziach wyraźnie dostrzegalne, dążenie ideologicz-
ne, polegające na chęci pobytu w kraju niekapitalistycznym. Część z wymienio-
nych wyżej motywów – studia, pracę oraz sytuacje dramatyczne – poniżej opi-
szemy bardziej szczegółowo. Na boku pozostawimy względy prywatne (takie 
jak małżeństwo czy osobiste motywy) ze względu na ich indywidualny charak-
ter, a także ograniczoną objętość niniejszego tekstu. 

2.1. Studia 

Studia w Polsce wydawały się migrantom atrakcyjne z różnych względów. 
Część rozmówców zwracała uwagę na relatywnie niskie koszty wykształcenia 
w naszym kraju, w zamian za naukę na poziomie europejskim. Argument ten 
był szczególnie istotny w przypadku tych osób pochodzących spoza Europy, 
dla których studia „na Zachodzie” stanowiły priorytet i nobilitację, zaś nie stać 
ich było na życie i edukację w krajach zachodnioeuropejskich. Badani zwracali 
również uwagę na szczególnie wysoki poziom kształcenia na niektórych kierun-
kach studiów w Polsce (medycyna) oraz ciekawą i szeroką ofertę kursów. Dla 
niektórych osób z Europy Zachodniej Polska wydawała się krajem „egzotycz-
nym” i do przyjazdu tu na studia skłoniła ich ciekawość. Z kolei dla części osób 
decyzja o podjęciu nauki w Polsce była wynikiem pozytywnych doświadczeń 
osób trzecich. Rozmówcy pytani o dalsze plany po skończeniu studiów często 
nie potrafi li jednoznacznie odpowiedzieć. Pojawiły się jednak opinie, że edu-
kacja w Polsce jest traktowana jako krok na drodze do kariery w innym kraju 
– najlepiej zachodnioeuropejskim.

2.2. Praca

Wielu rozmówców deklarowało, iż motywacją ich przybycia do Polski były cele 
zarobkowe – przy czym dla części osób był to wyłączny powód przyjazdu, inni 
zaś podejmowali pracę równolegle z edukacją, i znów dla niektórych praca 
ta była celem samym w sobie, dla innych zaś drogą do celu podstawowego, ja-
kim było zdobycie wykształcenia. Rozmaite były powody, dla których Polska wy-
dawała się dla migrantów atrakcyjna do przyjazdu i podjęcia pracy. Część osób 
postrzegała nasz kraj jako miejsce, gdzie możliwości zarobkowania pozwolą im 
istotnie poprawić swoją sytuację materialną. Inni z kolei wiązali nadzieje na do-
brą pracę z posiadaniem rzadkich w Polsce, a zarazem pożądanych kwalifi kacji.

Co istotne, o swoich motywacjach związanych z podjęciem pracy i popra-
wą bytu materialnego mówiły przede wszystkim osoby pochodzące z krajów 
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od Polski gorzej rozwiniętych gospodarczo. Osoby z krajów bardziej rozwinię-
tych postrzegały z kolei własne kwalifi kacje (np. znajomość języka) jako poten-
cjalnie atrakcyjne na polskim rynku pracy – co mogłoby dać im lepsze możliwo-
ści zarobkowania niż w kraju pochodzenia. Wspomina o tym Włoszka: 

Wtedy dla polonistów była taka koniunktura naprawdę niesamowicie sprzyjająca. Było 
dużo fi rm włoskich, ale było bardzo mało Włochów znających polski. I mimo wszystko 
Włosi chcieli zatrudniać chociaż jedną osobę, oprócz tego, że zatrudniali też Polaków 
znających włoski, to jako bardziej zaufanych chcieli też swoich. Ja miałam koniunkturę, 
bardzo rozwijającą, pozytywną wtedy. Po prostu to był taki okres, że nie było Włochów 
mówiących po polsku, a dużo fi rm włoskich.

Wśród pierwszej wspomnianej wyżej grupy migrantów pojawiły się głosy, 
że sukces materialny w Polsce często wiąże się dla cudzoziemców z ogromną 
pracą, a niekiedy również całkowitą zmianą swojej sytuacji zawodowej. Mówi 
o tym Ukrainka: raju nie ma, ale jak chcesz, to ci się uda, jak dołożysz wszelkich 
starań. Inna Ukrainka – zajmująca się w Polsce sprzątaniem – wspomina z ko-
lei: ja tam [na Ukrainie, na wysokim stanowisku w instytucji państwowej1] pra-
cowałam w jedwabnych rękawiczkach… Ja tu zmieniłam na gumowe i byłam 
szczęśliwa. Osoby te zwracały uwagę na to, że muszą wiele z siebie dawać, aby 
wykorzystać nadarzające się szanse, których w Polsce jest ich zdaniem nadal 
dużo. Mówi o tym Ormianka, mieszkająca w naszym kraju od 17 lat: 

wszystkie europejskie kraje zamknęły ten etap, to w Polsce dopiero się zaczyna taki ruch, 
że można coś zrobić, coś osiągnąć i wiesz, założyć coś, czy przedsiębiorstwo czy coś, owszem 
to też ma swoją historię, ale tutaj są możliwości mnóstwo. I dalej mówi: Polska jest bardzo 
dobre miejsce dla wszystkich, które chcą stanąć na nogi. Ja to porównuję z Ameryką lata 
siedemdziesiąte, gdzie każdy pojechał szukać sobie szczęścia i wszystkiego. 

Część migrantów w momencie przyjazdu do Polski posiadała mniej lub bar-
dziej rozbudowane sieci kontaktów z rodakami. Dzięki nim łatwiej im było funk-
cjonować w pierwszym okresie pobytu w obcym kraju – znaleźć mieszkanie 
czy pracę. O posiadaniu sieci migranckich w Polsce mówią przede wszystkim 
Ukraińcy i Wietnamczycy, a niekiedy również Afrykanie2. Tak opowiada o tym 
Ukrainka: No właśnie koleżanka przyjechała tu wcześniej do pracy. (...) No było 
ciężko na początku. Miałam załatwione mieszkanie, wynajmowaliśmy dom 
właśnie z moją koleżanką i jeszcze kilka Ukraińców mieszkało. 

Niezależnie od posiadania sieci kontaktów, migranci mówili o bardzo dużym 
wysiłku, jaki musieli włożyć w ułożenie sobie życia na emigracji. Część rozmów-

1 Wszystkie wtrącenia i wyjaśnienia pochodzą od autorek.
2 Używamy tu pojęć Afrykanin/Afrykanie zamiast pojęć Afrykańczyk/Afrykańczycy, które 

uznaje się niekiedy za archaiczne. Co więcej, przedstawiciele społeczności afrykańskiej w Polsce 
sami postulują używanie pierwszego zestawu określeń.
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ców dzieliła się także swoimi obserwacjami odnośnie różnego podejścia Po-
laków i imigrantów do pracy, a konkretnie większej pracowitości tych drugich 
oraz ich dużej samowystarczalności na polskim rynku pracy. Trzydziestoletni 
Turek mieszkający od 8 lat w Polsce mówi: U nas trochę to inaczej. Jeśli praca 
nie kończy się, dalej pracujemy, do koniec. Tutaj nie jest coś takiego. Podobnie 
trzydziestopięcioletni Kongijczyk, w Polsce przebywający od 10 lat, podkreśla, 
że nie czekał z założonymi rękami, aż ktoś go zatrudni, lecz wykonywał bardzo 
wiele różnych zajęć i wręcz dawał pracę innym, zakładając w Polsce własne 
fi rmy. 

Rozmówcy zaczynali karierę w Polsce od podejmowania rozmaitych prac, 
osoby z Ukrainy często zajmowały się sprzątaniem, z kolei część migrantów 
z Europy Zachodniej oraz Ameryki Południowej podejmowało pracę jako lek-
torzy. W chwili obecnej połowa rozmówców jest związana zawodowo z wyższą 
uczelnią, zaś jedna czwarta prowadzi własne fi rmy. Kilka osób jest również za-
łożycielami bądź pracuje w organizacjach świadczących pomoc cudzoziemcom 
lub zajmujących się propagowaniem kultury ich kraju pochodzenia w Polsce. 
Co ciekawe, rozmówcy z Europy Zachodniej uznają dziś, że dla ich rodaków 
w Polsce nie ma już takich możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy 
czy odniesienia sukcesu, jak dawniej – ze względu między innymi na wykształ-
cenie i kompetencje Polaków, którzy masowo nabywają rzadkie kiedyś umie-
jętności i kwalifi kacje. Zdaniem tych badanych, kraj nasz stał się dla określonej 
kategorii osób mniej atrakcyjnym miejscem przyjazdów w celach zarobkowych. 
Część rozmówców ma jednak poglądy zgoła odmienne. Postrzegają oni wzrost 
liczby cudzoziemców w Polsce, a także wzrost wykształcenia Polaków oraz po-
wszechną znajomość języka angielskiego jako czynniki ułatwiające obcokrajow-
com funkcjonowanie na rynku pracy ze względu na możliwość podejmowania 
różnorodnych prac, często w międzynarodowym środowisku. Nieznajomość lub 
słaba znajomość języka polskiego przestała być tak istotną barierą w zatrudnie-
niu. Rozmówcy spoza krajów Unii Europejskiej zwrócili z kolei uwagę na doko-
nane w ostatnich latach zmiany prawne, które poprawiły ich sytuację na rynku 
pracy i podniosły ich szanse na legalne zatrudnienie. 

W kontekście pracy cudzoziemców w Polsce należy zwrócić uwagę jeszcze 
na jedną rzecz – część rozmówców deklarowała, że Polska nie jest dla nich 
docelowym krajem migracji. Pomimo wielu lat spędzonych tutaj, osoby te 
nie są pewne swoich planów na przyszłość lub otwarcie wyrażają chęć wyje-
chania dalej, najczęściej do krajów Europy zachodniej lub USA. Można odnieść 
wrażenie, że traktują one pobyt w Polsce instrumentalnie – jako okazję do zdo-
bycia odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia lub zasobów fi nansowych.

Dla części rozmówców pobyt w Polsce jest ważnym i cennym doświadcze-
niem życiowym. Obserwacja życia politycznego, gospodarczego, społecznego 
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oraz kulturalnego w innym kraju daje migrantom wiedzę i kapitał, z którego 
będą mogli korzystać w przyszłości. Kongijczyk opowiada o tym, jak wiele nauczył 
go pobyt w naszym kraju: 

Można mieć dużo możliwości dzięki te wszystkie, które wiem teraz od Polska. Dzięki te 
wszystkie wiedzy, które wiem teraz o demokracji. Te wszystkie wiedzy, które wiem teraz 
o, o biznesy, o plany… Jeżeli na przykład będę wracać do Kongo dzisiaj, może być, w ręku 
nie będę miał nic, ale nie będę biedny. Będę wrócić – dużo w głowie i dużo w sercu, ponie-
waż uczyłem. Polska dla mnie to był wielki uniwersytet.

2.3. Sytuacje dramatyczne

Wśród motywacji migrantów do przyjazdu do Polski były również historie dra-
matyczne, jak w przypadku uchodźców (wśród rozmówców pięć osób formal-
nie posiadało ten status) czy osób, które w swoim kraju doświadczały skutków 
wojny, systemu politycznego lub klęsk żywiołowych. Ormianka, mieszkająca 
od 17 lat w Polsce, opowiadała o załamaniu gospodarczym, skutkach trzęsienia 
ziemi, a wreszcie o wojnie, które dotknęły jej kraj i skłoniły wiele osób do pod-
jęcia drastycznych kroków:

I już to szło do takiego rozpadu psychicznego, że ludzi no… w swoich mieszkaniach powie-
sili się. Cała rodzina, wzięli ręka za rękę i, yyy… taka … rzeka, no, yyy… leciała obok nasze-
go miasta, no to ile osób sobie, całymi rodzinami, poszli sobie rzucili do rzeki; a to taka 
rzeka, że już jak ktoś wpadnie, to nie ma ratunku.

Bardzo często podstawowym dążeniem tych osób było zyskanie poczu-
cia bezpieczeństwa i w tym kontekście wszelkie inne motywacje, w tym rów-
nież zarobkowe, schodziły na dalszy plan. Mówił o tym trzydziestopięcioletni 
uchodźca z Czeczenii, mieszkający od 8 lat w Polsce: Bo jak przyjeżdżasz tu, 
to człowiek, który ma problem u siebie w domu, to bardzo dobrze się tu czuje…  
Nikt nie prześladuje, jesteś bezpieczny. Nawet jeżeli jesteś głodny, jest zimno, 
jesteś bezpieczny.

Większość z osób, które w swoim kraju doświadczały dramatycznych sytua-
cji, po osiedleniu w Polsce angażowało się następnie w jakąś formę działalności 
na rzecz swoich rodaków i innych obcokrajowców. Są oni z jednej strony do-
skonałymi przewodnikami po polskiej rzeczywistości – sami przeszli przez wiele 
trudności, które udało im się pokonać, z drugiej zaś strony mogą stanowić wzór 
pokazujący, że ułożenie życia w nowym kraju jest możliwe, co dla wielu osób 
w sytuacji poczucia beznadziejności własnego położenia jest istotnym wspar-
ciem, dodaje otuchy i motywacji do działania. 

Zdarza się również, że dzieci działaczy politycznych, którzy ze względu 
na grożące im represje musieli wraz z rodzinami opuścić ojczyznę, po latach 
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pobytu w nowym kraju – gdy osiągną dorosłość – angażują się w pomoc swoim 
rodakom. Jest tak m.in. w przypadku młodej Wietnamki, córki opozycjonistów: 

(…) znaczy ja już działałam i jak jechałam, to się dowiedziałam, że nie tylko moi rodzi-
ce, ale są inni Wietnamczycy w tej samej sytuacji. Zaangażowałam się w udzielenie im 
pomocy. Na studia to ja chciałam się jakoś usamodzielnić i byłam na tłumaczeniach dla 
Wietnamczyków, żeby trochę pieniędzy dorobić. I jak chodziłam na tłumaczenia, to byłam 
w różnych sytuacji i byłam bardzo złe… znaczy dowiedziałam się o problemach wietnam-
skich i później spotkałam się z księdzem O. i wspólnie z nim tam działałam i dalej pisałam 
do gazety i w ten sposób stałam się działaczką.

3. Adaptacja do życia w Polsce

Niezależnie od motywów przyjazdu do Polski oraz własnej sytuacji życiowej, 
obcokrajowcy stają w nowej rzeczywistości przed koniecznością adaptacji 
do obcych dla nich warunków. Przystosowanie to może mieć różny przebieg 
w zależności od bardzo wielu czynników – m.in. wiedzy i oczekiwań dotyczą-
cych kraju migracji. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym rozdziale będą 
wrażenia, jakie rozmówcy zapamiętali z pierwszych dni pobytu w Polsce, a tak-
że ich reakcje na klimat i dietę – kwes� e podstawowe, związane z samopoczu-
ciem nie tylko psychicznym, ale często również fi zycznym.

3.1. Zderzenie oczekiwań z rzeczywistością – pierwsze wrażenia

Osoby badane, niezależnie od motywów ich przyjazdu do Polski, posiadały 
określone wyobrażenia o kraju, do którego emigrują. W trakcie rozmów oka-
zało się, że wyobrażenia te były często bardzo ogólne, oparte na skojarze-
niach z postaciami symbolicznymi, takimi jak Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Fryde-
ryk Chopin czy Zbigniew Boniek. Wietnamka, która do Polski przyjechała jako 
dziecko, wspomina, że jej wiedza o dalekich krajach – zupełnie nieadekwatna 
do rzeczywistości – kształtowana była przez popularne seriale telewizyjne:

Ja miałam takie bardzo dziwne wyobrażenie o Polsce, ponieważ, yyy… No, pochodziliśmy 
z dosyć biednego domu i pamiętam, że chodziłam do sąsiada oglądać telewizję. I puszcza-
no... „Niewolnica Isaura”? Jakaś, takiego... To było bardzo na czasie wtedy i oglądałam 
to, i myślałam, że jak przyjadę tu, to wszyscy będą w takich zmięęętach, w takich, wiesz, 
no nie miałam wyobrażenia, jak mogą wyglądać Europejczycy, no byłam spoza Europy, 
nie jeździłam, więc myślałam, że panowie będą w cylindrach.

Pierwsze wrażenia z przyjazdu do Polski osób, które przybywały tu w latach 
80. i wczesnych 90. XX wieku, szczególnie z Europy Zachodniej oraz Ameryki, 
były często niekorzystne. W okresie PRL i wczesnej transformacji ustrojowej 
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poziom życia w Polsce różnił się od tego w krajach zachodnioeuropejskich. Jed-
ną z pierwszych rzeczy, które zwracały uwagę rozmówców, były szare budynki 
i słabo rozwinięta infrastruktura, co kłóciło się z ich wyobrażeniem europejskiej 
stolicy. Oczekiwali oni często wyższego standardu życia w Polsce niż w rzeczy-
wistości zastawali. Peruwianka, która przyjechała w roku 1979 wspomina: 

Bo, bo, bo mieliśmy w Peru takie... jakby... informacje, że ta Europa to jest bardziej roz-
winięta, bardziej zaawansowana i jak ja wyjechałam do Polski, i wysiadłam z samolo-
tu, to ja się parę razy pytałam, czy faktycznie to jest Polska,… czy to jest ta Warszawa, 
czy to jest ta Polska, czy to jest to lotnisko. Bo dla mnie to wyglądało jak w Peru w jakimś 
tam małym miasteczku, bo w Peru w tamtych latach, no to lotnisko peruwiańskie w Li-
mie, no to już naprawdę było duże, nowoczesne, no reprezentacja kraju. Tak, że kto tam 
przyleciał – to lotnisko było na jakimś poziomie. A tu po prostu było niesamowite (…) No, 
lotnisko w Warszawie – pierwsze wrażenia to było wręcz okropnie, dlatego, że w tamtych 
czasach no to lotnisko w Warszawie to było... takie skromne.

Hiszpanka z kolei tak opisuje swoje wrażenia z roku 1990:

Wiesz, bo takie małe lotnisko, światło, wiesz, małe światło, zimno, bo był w grudniu, przy-
jechałam na Boże Narodzenie i mówię: „co ja robię tutaj?” (…) Później mnie zaskoczyło, 
bo przyjechałam samochodem do Warszawy, a później T. przyjechał po mnie tutaj i przy-
jechaliśmy do Wrocławia. Pociągiem. I pociąg, mówię ci.... [wzdycha i gestykuluje] Mało 
miejsca. Pełno ludzi. Wiesz, zimno, toaleta [pauza] lepiej nie mówić. [śmiech] (…) Lepiej 
nie myśleć. I pięć godziny, albo sześć. Pierwsze wrażenie było nienajlepsze.

Podobnie Anglik, opowiadając o swoim przyjeździe w 1993 r., stwierdził: Pomy-
ślałem, że to chyba nie Europa3. Osoby, które przyjechały w okresie PRL, zwracały 
również uwagę na „szarość” krajobrazu miejskiego. Mówi o tym Nigeryjczyk: 

No, przyjechaliśmy pociągiem z NRD do Polski. A tutaj – wszędzie szare... Wszędzie, 
ale naprawdę, wszędzie szarość, kompletna szarość... [uśmiecha się] (…) Pytam kolegę: 
„Co to w ogóle jest? Dlaczego te budynki tutaj nie są pomalowane?”. 

Zdarzały się jednak również takie głosy, że szarość owa może być zaletą – Polska 
tego okresu mogła być postrzegana jako „prawdziwa” i „autentyczna”. Wspomina 
o tym Holender:

No oczywiście to, co wszyscy mówili tak, że było strasznie szaro i tak dalej. Co mnie w ogó-
le nie przeszkadzało, takie to wszystko było, takie przez to prawdziwe. I nie było żadnych 
tam upiększeń, po prostu wszystko tak, jak jest. Jest sklep z butami, to jest wielki napis 
buty. Czy tam obuwie, tak. Po prostu, wszystko było prawdziwe po prostu.

Cytowane wcześniej osoby w momencie swojego przyjazdu były zaskoczo-
ne przede wszystkim brakiem nowoczesności i małymi rozmiarami lotniska 

3 I thought it wasn’t Europe.
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w Warszawie – które było ich pierwszym zetknięciem z Polską, dalsza podróż 
rozczarowywała ich fatalnym stanem infrastruktury drogowej oraz transportu 
publicznego. Turek, który przyjechał do Polski już po roku 2000, nadal zwraca 
uwagę na te kwes� e:

Co można przynieść [z Turcji do Polski] ? [westchnienie] Drogi na przykład, to jest. W Pol-
sce nie ma w ogóle, w jeden pasek. To brakuje w Polsce dużo. Droga jest bardzo ważna. 
Poza tym między miastami tutaj nie ma na przykład autobusy. Takie rzeczy. W Polsce 
są bardzo ciężko są autobusy. Takie rzeczy. [westchnienie] (...) Metra nie ma. Metra bar-
dzo ważna, nie ma w Polsce.

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku rozmówców zza wschodniej gra-
nicy Polski, przede wszystkim Ukrainy. Nie byli oni zdziwieni stanem polskiej 
infrastruktury, a niekiedy wręcz oceniali ją pozytywnie, w porównaniu z sy-
tuacją, do której przyzwyczaili się we własnym kraju. Taka opinia jest również 
konsekwencją większej wiedzy Ukraińców o sąsiednim kraju przed przyjazdem 
do Polski, dzięki czemu ich oczekiwania oparte były na bardziej realnych pod-
stawach i wyobrażeniach. 

Ciekawy w tym kontekście jest również punkt widzenia Japończyków, dla 
których stosunkowo małe rozmiary Warszawy i związana z tym mniejsza gę-
stość zaludnienia, a także niższy poziom rozwoju oraz uprzemysłowienia, sta-
nowią odmianę wobec życia w miastach Japonii i jednocześnie zalety przyjazdu 
do Polski.

3.2. Klimat

Bardzo wielu rozmówców mówiło o problemach w adaptacji do polskiego klima-
tu. Wspominały o tym przede wszystkim osoby z Europy Zachodniej, Afryki, Azji 
oraz krajów Ameryki Południowej. Badani mieli szczególne trudności w przyzwy-
czajeniu się do niskich temperatur i małej ilości światła słonecznego w porów-
naniu z pogodą w swoich krajach pochodzenia. Mówiąc o panujących w Polsce 
zimach, badani używali słów „masakra”, mówili również, że jest to dla nich „cięż-
kie” i „wykańczające” przeżycie. Obrazowo opowiada o tym Peruwianka:

Strasznie było pierwsze wrażenie. To było wrzesień, koniec września, początek paździer-
nika, więc to była taka jesień. (…) Nie ta najgorsza [śmieje się] – dopiero gorsze było, 
ale pierwsze wrażenia to był strasznie, dlatego, że po pierwsze pogoda nie dopisywała, 
no bo było zimno, było... – dla mnie było zimno, mokro, bo padało, ciemno... yyy... bo było 
zachmurzone. No te drzewa już prawie traciły te liście.

Polski klimat i związany z tym proces wegetacji roślin (utrata liści na zimę) 
powodowały u niektórych rozmówców skrajnie negatywne uczucia, do tego 
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stopnia, że wątpili oni w możliwość pozostania na dłużej w naszym kraju, jak 
w przypadku Afrykanina:

[Pytam kolegę:] „Dlaczego w ogóle martwe są te wszystkie drzewa?” On mówi, że nie, 
nie jest martwe, tylko – jest żywe, nie ma liści... [mówi to, uśmiechając się] To po prostu... 
Mówiłem, że ja może nie wytrzymam tutaj. Ale mówi: „Wytrzymasz, wytrzymasz”.

Rozmówcy często nie byli przygotowani na panujące w Polsce ekstremalne 
dla nich warunki klimatyczne. Nie mając wystarczającej wiedzy na temat pol-
skiej pogody (szczególnie w okresie jesienno-zimowym), wiele osób w momen-
cie przyjazdu nie miało ze sobą odpowiednich ubrań. Kameruńczyk tak wspo-
mina swój przyjazd do Polski: 

No we wrześniu już [przyjechałem], wiesz, to było tak dziewięć lat temu, ale... nie było 
tak kolorowo jak teraz, że we wrześniu jest jeszcze tak ciepło. Ale wtedy było zimno. Nikt 
mi nie powiedział, że będzie tu zimno. Więc przyszedłem tak z krótkim rękawem koszuli. 

Podobnie opowiada Gruzin:

I takim pierwszym zetknięciem z Polską było przerażenie, bo dojechaliśmy z Gruzji prak-
tycznie w krótkich rękawkach, bo w Gruzji było ciepło. W Moskwie, to wiadomo, przyjąłem 
za normalne, że Moskwa jest gdzieś daleko i w Moskwie zawsze jest zimno, to miałem ja-
kąś kurtkę. I przyjechaliśmy do Polski: pierwsza rzecz, że jest zimno, druga – o godzinie 16 
zrobiło się ciemno, bo się zdziwiłem, że ile ta matka siedzi, patrzę na zegarek i jest czwar-
ta. To takie pierwsze wspomnienie, a potem się już jakoś żyło… 

Z kolei partner Hiszpanki przypomina jej podczas wywiadu o trudnościach 
w skompletowaniu ciepłej odzieży:

Na początku to było straszne, bo nie miałaś żadnych butów, ani żadnej kurtki i też nie za bar-
dzo można było kupić, o dziwo, jakieś rzeczy, które byłyby wystarczająco ciepłe dla ciebie. 

Praktyczne przystosowanie do zimna to nie jedyne problemy, przed jakimi 
stawali rozmówcy. Część z nich wspominała o złym samopoczuciu fi zycznym 
i psychicznym, które było reakcją na polski klimat. Wspominano w tym kontek-
ście o obniżonym nastroju, zmęczeniu i bólach głowy. Gruzin po 14 latach po-
bytu w Polsce nadal nie przyzwyczaił się do panującej tu zimy:

Pogoda [mi się nie podoba w Polsce]. Powinno być cieplej. Zimą jest przerażająco zimno 
i to mnie dołuje. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że w listopadzie mam chodzić w krótkich 
spodenkach, w krótkiej koszuli, ma być jasno do godz. 20 i ja tego nie przeskoczę. Dla mnie 
sierpień to jest środek lata, a nie moment, kiedy na noc już powinienem założyć kurtkę.

Podobnie Hiszpanka wspomina o złym nastroju z powodu małej ilości świat-
ła słonecznego:
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Wiesz, co mnie przeszkadza i do czego nie mogę się przyzwyczaić? To zima, ten okres 
– mamy mało godzin [szuka słowa] (…) Słońca i od wpół do czwartej jest już ciemno, 
kilka miesięcy. I to jest, ja nie chcę powiedzieć (ponieważ nie jest tak), że mam depresję. 
Nie, nie o to chodzi. Ale czuję się bardziej smutna, bardziej coś mnie brakuje i to, do tego 
nie mogę się przyzwyczaić. Zimno? Ubierasz się dobrze i nie ma problemu. A do tego 
nie ma wpływu. Ja pamiętam, jak chodziłam do pracy, zaczynałam o ósmej chodziłam 
– było ciemno. I wracałam o szesnastej i ciemno też. Także cały dzień. Skończysz pracę, 
do domu – ciemno. Ja na początku nie wiedziałam, co robić. 

Ormianka i Wietnamka opowiadają z kolei o dolegliwościach fi zycznych wy-
nikających z trudnego dla nich klimatu:

Szarość mnie męczy; nie mogę się przyzwyczaić do klimatu, przez pięć lat ciągle miałam 
bóle głowy; przez połowę albo więcej roku jest pochmurnie, a jak jest lato, to jest za dusz-
nie (...) Zmienna pogoda – to przeszkadza.
Na początku cały czas zamarzałam, miałam, yyy, reumatyzm, jakieś problemy skórne 
ze względu na to, że w Polsce jest strasznie sucho. Nie aż tak sucho, no ale w porównaniu 
do Wietnamu bardzo sucho. Więc, żeby się aklimatyzować potrzebowałam jakieś parę 
lat. To nie było takie przyjemne, bo miałam problemy z kośćmi, bolały mnie na zmiany 
pogody, na które ja nie byłam, mój organizm nie był przygotowany. No ale teraz już się 
czuję dobrze.

Rozmówcy w trakcie wywiadów deklarowali różne postawy względem opi-
sanych wyżej trudności. Część osób, pomimo wielu lat spędzonych w Polsce, 
nie może przyzwyczaić się do panujących tu, szczególnie w okresie zimowym, 
warunków klimatycznych. W okresach szczególnie trudnej dla nich pogody do-
świadczają oni negatywnych reakcji psychicznych, a niekiedy również fi zycz-
nych. Rozmówcy wspominali o tym, że problemy te są w głównej mierze wyni-
kiem ich indywidualnych predyspozycji, wyrażali również przekonanie, że należy 
podejmować próby przezwyciężenia niedogodności. Jedną ze strategii może tu-
taj być szukanie pozytywnych aspektów zimnego klimatu – takich jak obecność 
śniegu – i korzystanie z nich. Jednak część osób, po pierwszych negatywnych 
przeżyciach, szybciej lub wolniej przystosowywała się do nowych warunków. 
Dobitnie opowiada o tym Gabończyk, przebywający w Polsce od 5 lat: 

Byłem w Polsce w 2006 r., kiedy w zimie temperatura wynosiła -27 stopni, mieszkałem 
wtedy na Bielanach, to mnie nie powstrzymało przed pójściem do pracy, bo człowiek ad-
aptuje się do warunków, w których przychodzi mu żyć. Nie umarłem, ciągle żyję. A kiedy 
byłem w Gabonie pytałem „czy wyobrażacie sobie temperaturę -27 stopni, kiedy samo-
chód nie może już ruszyć?”, ludzie sobie tego nie wyobrażają.

Wśród rozmówców były również osoby, które albo w ogóle nie doświadcza-
ły trudności w adaptacji klimatycznej, albo przebiegała ona bardzo sprawnie 
i bezproblemowo. Zaliczają się tu przede wszystkim osoby pochodzące z krajów 
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o umiarkowanym klimacie oraz migranci, którzy przyjechali do Polski jako dzie-
ci. Wśród osób, które po krótszym lub dłuższym czasie skutecznie zaadaptowa-
ły się do polskich warunków klimatycznych, zdarzały się również sporadyczne 
wypowiedzi, że podczas podróży do ojczyzny mają oni trudności z readaptacją 
do pogody panującej w ich krajach pochodzenia.

Co ciekawe, w kontekście rozmów o polskim klimacie niektórzy rozmówcy 
poruszyli wątek wpływu pogody na relacje społeczne oraz kulturę. Zdaniem 
tych osób zimny klimat wpływa na ograniczenie kontaktów międzyludzkich. 
Przytoczyć można tu wypowiedź Wietnamki:

Na przykład, w Wietnamie wszyscy przebywają na ulicy. Ludzie, yyy, żyją na ulicy, pracują 
na ulicy, jedzą na ulicy, jest takie bardziej żywiołowe. A tutaj, że ze względu na to, że ten 
klimat jest zimny, to wszyscy my się chowamy w domu, tak? To jest taka różnica. I, i, i, 
oprócz tego, no: klimat, jedzenie, y, wszystko jest inne, no. 

3.3. Dieta

Problemem w adaptacji cudzoziemców do nowych warunków, oprócz klimatu, 
może być również dieta. Część rozmówców nie deklarowała problemów w ad-
aptacji żywieniowej, były jednak też osoby, które miały mniej lub bardziej przej-
ściowe kłopoty. Trudności dotyczyły szczególnie sposobu przyrządzania potraw 
(polską kuchnię określano jako ciężką), a także tolerancji konkretnych produk-
tów i dań (kapusty, ogórków kiszonych lub fl aków). Osoby, które polubiły nową 
kuchnię, wspominały jednak z sentymentem swoje narodowe smaki i niekiedy 
narzekały, że w Polsce niektóre produkty niezbędne im do gotowania własnych 
potraw są trudno dostępne bądź drogie. Wietnamka tak opowiada o swoich 
preferencjach żywieniowych:

B: Jak się przyzwyczaiłaś do polskiego jedzenia, które jest trochę inne?
– Bardzo szybko, no bo jak miałam obiady w szkole, a moi rodzice mi wykupowali obiady, 
no to... Lubię ogórkową, pomidorową. Nie wiem, tak jak wszyscy chyba. No zupy polskie 
są py... pyszne. Dobrze robicie zupy. 
B: Ty czasami gotujesz na przykład pomidorową? 
– Nie, nie gotuję. Znaczy, jeżeli już to swoje, ze swojego kraju jedzenie. W domu, jeżeli 
tak, to już swoje. Ponieważ my tu mieszkamy już wiele lat i tęsknimy strasznie za kuchnią, 
i nie chcemy, żeby tak było, żebyśmy cały czas jedli tylko polskie dania, więc teraz stara-
my się, żeby, żebyśmy jedli jednak to, co... bo jednak te smaki z dzieciństwa, to nie da się 
z niczym porównać.

Rozmówczyni z Peru wspomina z kolei o swoich problemach z przystosowa-
niem do polskiej diety, zauważa jednak wysiłki pracowników akademika w uła-
twieniu obcokrajowcom przyzwyczajenia się do nowych warunków. 
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I tam [w stołówce akademika dla cudzoziemców] mieliśmy bardzo dużo wprowadzo-
ne inne kuchnie. (...) I również ze względu... yyy... zdrowotnych, prawda? Bo przecież 
to jest zmiana zupełnie (...) Tak, że tam nie było tam... kapusta kiszona czy ogórek kiszony 
– nie było czegoś takiego. Tak, że pierwszy rok to nas oszczędzili z tym jedzeniem. Później 
przyzwyczaiłam się do polskiej kuchni, ale do wielu rzeczy długo się nie mogłam przyzwy-
czaić: na przykład ogórki kiszone, kapusta kiszona – to dopiero kilka lat temu zaczęłam 
jeść.

Ciekawa w kontekście adaptacji żywieniowej wydaje się kwes� a nakazów 
religijnych. Osoby, które przyjeżdżają do nowego kraju i nie znają języka, mogą 
mieć duże problemy z zakupem produktów przygotowanych zgodnie z określo-
nymi zasadami swojego wyznania. Nie mając pewności co do rytualnej czysto-
ści pożywienia, przyjmują strategię całkowitego powstrzymywania się od spo-
żywania produktów, co do których mają wątpliwości. Może to powodować 
istotne zubożenie diety, jak w przypadku Turka: 

W Polsce nie jadłem przecież żaden mięso, ani żółty ser, czy coś takiego, bo boiliśmy, 
że może coś jest w tym. Czy coś takiego. Bo jako mięso na przykład. My jesteśmy muzuł-
manami i nie. Mięso nie jest ubojone przez rytualne nasze, nie możemy jeść, bo to dla 
nas nie jest czyste mięso. Dlatego przez sześć miesięcy nie jedliśmy mięsa, czy coś takiego 
w ogóle. Trudno było. I żaden od nas nikt nie znał polski, żaden słowa. W ogóle. I nic nikt 
nie było w języku polskim. Ciężko było, ale później przyzwyczailiśmy. Powoli, powoli. Naj-
trudniej było z wyżywieniem się.

4. Nauka języka polskiego

Znajomość języka kraju migracji jest jednym z podstawowych warunków sku-
tecznej adaptacji, a w dalszej kolejności asymilacji w nowym otoczeniu. Zde-
cydowana większość naszych rozmówców w momencie przyjazdu do Polski 
nie znała w ogóle języka polskiego lub posługiwała się nim w stopniu bardzo 
ograniczonym. Wielu z nich deklarowało, iż miało początkowo ogromne trud-
ności w nauce, zarówno wymowy, jak i gramatyki. Część osób do dziś – po wie-
lu latach pobytu w Polsce – nie opanowała polskiego w zadowalającym dla 
siebie stopniu, co więcej, wyrażają oni wątpliwość, czy kiedykolwiek będzie 
to możliwe. Przytoczyć można tu wypowiedzi kolejno Białorusinki (w Polsce 
przebywa od 14 lat): Booooże, co za język!!!!! Jak się tego nauczyć… szz, źźź, 
ccc…; Włoszki (w Polsce od 27 lat): Bardzo trudny język, ja do dziś dnia robię 
błędy i na przykład mój język pisany jest żałosny. Nie mogę wyłapać te różne 
końcówki, deklinacje…. Dla mnie to jest szalenie trudne oraz Japończyka (w Pol-
sce od 19 lat): Koszmarny! Bardzo trudny. Nie umiem do tej pory, już się nie na-
uczę tak dobrze…
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Ciekawe spostrzeżenie wyraża Meksykanin – im dłużej mieszkał on w Pol-
sce, tym gorsze miał mniemanie o własnych kompetencjach językowych. Teraz, 
po 27 latach pobytu wspomina: 

Kiedy mieszkałem tu, w Polsce dwa lata, nawet po sześciu miesiącach myślałem, 
że już świetnie mówię po polsku. Po ponad roku myślę, że no lepiej mówię po polsku, 
po trzech latach myślałem, że bardzo źle mówię po polsku, że gorzej mówię po polsku 
po pięciu latach…
 
Podobnie mówi młody Japończyk: Im bardziej mieszkam tutaj, tym… tym 

gorzej mówię! Ten język polski to jest tak złośliwy, że nie wiem! Również Wiet-
namka, pomimo 20 lat spędzonych w Polsce, we własnym odczuciu nie posłu-
guje się swobodnie tym językiem: 

Ja mieszkam tu dwadzieścia lat, a nie czuję się swobodnie. Dlatego, że ja używam różnych 
języków o różnej porze dnia. Rano mówię po polsku, jak jestem z Polakami, jak spotykam 
się z rodziną, to mówię po wietnamsku.

W przeciwieństwie do przytoczonych wyżej wypowiedzi, Ukrainka wspo-
mina, że nauka języka przebiegała w jej przypadku bez większych trudności, 
ze względu na podobieństwo polskiego do języka ojczystego rozmówczyni. Jed-
nak długo krępowała się mówić po polsku ze względu na obawy, że ukraiński 
akcent zdradzi jej pochodzenie. Można wnioskować, że skrępowanie to wy-
nikało z poczucia obcości w Polsce, przy czym należy dodać, że osoba ta była 
w owym czasie nastolatką, bardzo wrażliwą na opinie otoczenia. Po 9 latach 
w Polsce wspomina:

Język rosyjski jest mi najbliżej i zawsze myślałam po rosyjsku i tylko musiałam się posługi-
wać ukraińskim w nauce. To był niestety, tylko gdzie tak naprawdę mówiłam po ukraiń-
sku. To mi bardzo pomogło w nauce polskiego, bo są bardzo podobne i bardzo się szybko 
nauczyłam, znaczy szybko zaczęłam rozumieć ten język, ale później krępowałam się mó-
wić, bo myślałam, że to będzie wyglądać głupio i z akcentem. 

Część rozmówców, która przyjechała do Polski na studia, odbyła roczny kurs 
językowy w ośrodku akademickim. Turek mieszkający w Polsce od 8 lat bardzo 
dobrze wspomina ten okres, wskazując jednocześnie na rolę integracyjną, jaką 
wspomniany ośrodek pełnił dla obcokrajowców. Rozmówca nazywa siebie i in-
nych cudzoziemców „obcymi”, i wskazuje zarazem, że pobyt w ośrodku nauki 
języka pomagał owo poczucie obcości złagodzić:

Ja uczyłem język polski w Łodzi rok. Ta szkoła była po prostu międzynarodowa, od każde-
go kraju są tam studenci. Tam są tylko obcy ludzie. Chyba jest około trzystu osób w kur-
sie języka polskiego. I można nie obcokraj... różne osoby od Azji, od Afryki, od Ameryki, 
od Europy. I tam my spały po prostu. W szkole było wszystko bardzo dobrze. Takie po ko-
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leżeńsku wszyscy. Nikt nie zna język polski. Wszyscy bardzo mało, po małemu mówili. 
Wszyscy starają się rozumieć coś więcej. Ciekawe było, bo tam może ten szkoły budynek 
dziesięć piętro. Pierwszy piętro i drugie piętro jest szkoła. Reszta osiem pięter dom stu-
denta. Wszyscy tam mieszkają. Na przerwie chodzimy do nich. Do pokoju. Wszyscy opo-
wiadają. Rozmawiają. Przygotujemy razem coś do jedzenia. Bardzo bardzo fajne było. 
Można powiedzieć najciekawszy rok w Polsce.

Ten sam rozmówca wspomina dalej, że gdy podjął już regularne studia 
w Polsce, to nie czuł się osobą obcą (choć wcześniej sam siebie tak nazwał), 
gdyż spotykał się z życzliwością otoczenia. Opowiadał też o pomocy i wyrozu-
miałości ze strony wykładowców: 

Wszystko było w porządku. Na uczelni wykładowcy mi pomagali dużo. Żaden problem 
nie było oraz dodaje: Jak poszłem do studia. Tam koledzy zawsze mówili taki język uliczny 
taki. „Cześć. Siema.” Tak mówili. My uczyliśmy się wszystko formalnie. To dla nas to bar-
dzo ciekawe po prostu. Ale też przyzwyczaiłem się, Polacy są gościnni ludzi. Gorącokrwi-
sty. Nie czułem jako obcy, po prostu miałem koledzy, koleżanki.

O życzliwości i dużej pomocy kadry na uczelni wspomina również Ukrainiec, 
który do Polski przyjechał 6 lat temu:

Na studia? Żadnych. Żadnych, tak samo jakby na przykład, jak bym był obywatelem po 
prostu, przyszedłem, złożyłem podanie i... zero, zero problemów z tym miałem. Tak samo 
z zaliczeniem, nawet niektórzy z wykładowców pomagali mi, na przykład jak miałem 
z czymś problemy, to po prostu, żeby to zaliczyć. Jakieś tam dodatkowe zajęcia dla mnie 
robili i takie różne sprawy. 

Kilka osób opowiadało o ogromnych trudnościach, pomimo życzliwości oto-
czenia, z jakimi spotykali się na początku studiów w Polsce. Wynikały one z ist-
nienia bariery językowej, dodatkowo w latach 80. brakowało rozwiązań tech-
nologicznych oraz pomocy edukacyjnych, które mogłyby ułatwić studentom 
pracę. Peruwianka, która przyjechała do Polski w roku 1979, wspomina: 

Bo tam w Łodzi, to się nauczyłam polskiego, ale tak, żeby porozmawiać – na takim po-
ziomie, a tu na studiach trzeba było na wykładzie zrozumieć – co ten wykładowca mówi 
(…), to było bardzo trudne. Na początku w ogóle nie mogłam zrozumieć. Ale mi poma-
gali koledzy, koleżanki. Tak się umówiliśmy, bo wtedy nie było ksera ani nic, że oni pisali 
przez kalkę i mi dawali te odbite notatki. I ja potem nad tym siedziałam i to tłumaczy-
łam. A jeszcze nie było wtedy słownika polsko-hiszpańskiego, więc tłumaczyłam najpierw 
z polskiego na angielski, a potem dopiero na hiszpański. Więc to dużo czasu zajmowało.

O podobnych trudnościach opowiada Nigeryjczyk, który do Polski przyjechał 
na początku lat 80.:

To było bardzo ciężko, szczerze mówiąc. To było bardzo, bardzo trudne. Teraz... dlatego, 
że trzeba było od razu chodzić na wykład i zrozumieć wszystko, wykładowca tak bar-
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dzo szybko mówił, eee... nie było dyktafon, tak dostępne wtedy jak...jak teraz. Eee... 
Więc trzeba było słuchać bardzo uważnie, a później od kolegów i koleżanek przepisywać 
wszystkie notatki...I siedzieć cztery razy dłużej przy książce niż koledzy. Tak to wyglądało. 
I tak dostałem dwóję z prawa rzymskiego, z pierwszy rok.

Ważne są również motywacje, jakie przyświecają rozmówcom w trakcie 
nauki języka. Dla części osób znajomość języka jest konieczna przede wszyst-
kim ze względu na praktyczne aspekty funkcjonowania w obcym kraju i możli-
wość porozumienia w codziennych sytuacjach. Dla innych jednak stanowi klucz 
do zrozumienia Polski oraz Polaków – ich kultury i zachowania. Mówi o tym Ga-
bończyk: …żeby zrozumieć sposób myślenia Polaka, trzeba umieć czytać po pol-
sku, żeby umieć wytłumaczyć, dlaczego tak się zachowuje, trzeba rozumieć kon-
tekst, w którym jego kultura funkcjonuje. Co równie istotne, znajomość języka 
może zmniejszać poczucie obcości, a także wpływać na bardziej pozytywny sto-
sunek przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego do migrantów. 

Ciekawa w kontekście nauki języka polskiego wydaje się również kwes� a 
tego, jakich języków badani uczą, bądź, zgodnie z deklaracją, uczyliby swoje 
dzieci. Część rozmówców zwracała uwagę na istotną rolę znajomości języka 
polskiego w integracji ze społeczeństwem przyjmującym. Zdaniem Hiszpanki 
jej dzieci powinny chodzić do polskiej szkoły:

Ale też chciałabym, jeżeli tu jesteśmy, tu mieszkamy, też żeby oni byli Polakami. Żeby 
mówili po polsku i chodzili do szkoły z dziećmi Polakami. Ja nigdy nie robiłabym czegoś 
takiego, że moje dzieci chodzą do Bri
 sh School, albo coś takiego, to jest sposób, żeby oni 
się nie integrowali do końca, nie? Wolałabym, żeby z dziećmi, z Polakami się bawili.

Zazwyczaj drugim językiem dzieci jest (lub w sytuacji, gdy rozmówcy 
nie mają własnych dzieci, powinien ich zdaniem być) język kraju pochodzenia 
rodzica – cudzoziemca. O znajomość tego języka dbają zazwyczaj sami obcokra-
jowcy, ale niekiedy również ich polscy małżonkowie, jak w przypadku Gruzina: 

(…) okazała się bardzo mądrą kobietą, przy tym ona bardzo kocha swojego męża, bo za-
dbała o to, żeby dzieci znały i polski, i gruziński. Wychowuje je i w jednym, i w drugim 
języku, bo sama się nauczyła gruzińskiego, będąc w Gruzji. Może nie mówi bardzo biegle, 
ale naprawdę niewiele jej brakuje, pozostał jej akcent polski i po tym się ją pozna, a tak… 
tylko pozazdrościć. Z tego co wiem, ona wraz z matką męża, która też jest w Polsce, 
a przynajmniej często bywa, pilnują tych gruzińskich tradycji, ale jednocześnie wmieszali 
w to polskie, i np. mają prawie miesiąc świąt, co jest wspaniałe. 

Nie wszyscy rodzice przywiązują jednak do powyższego wagę. Zdarza się, 
że podchodzą do kwes� i językowych ściśle pragmatycznie, uznając, że język 
kraju pochodzenia rodzica cudzoziemca będzie dzieciom mało we współczes-
nym świecie przydatny i będą miały niewiele okazji do jego używania. Rodzice 
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wolą w takim przypadku, aby dzieci uczyły się drugiego języka zachodnioeuro-
pejskiego. Z rozmów wynika, że tak jest w przypadku m.in. Białorusinów i Nige-
ryjczyka:

Dużo zależy od rodziców, ale ja mam takie wrażenie, że moje koleżanki Białorusinki, które 
wyszły za mąż za Polaków, to raczej nie wciągają dzieci w swoja kulturę, zostawiają Pol-
skę jako ten kraj (…) Może to od tego, że nie widzą perspektyw na Białorusi. 
W Nigerii język urzędowy to jest język angielski, a nie język ibo. Więc język, którym można 
się komunikować, to jest angielski. Więc dla mnie było ważniejsze, żeby one umiały. I, i... 
perfect po angielsku mówią. 

Inny rozmówca, z Gabonu, zwraca uwagę na fakt, że w dzisiejszych czasach 
znajomość kilku języków jest wielką wartością i zarazem ogromnym kapitałem, 
który rodzice mogą przekazać dzieciom:

(…) dziecko, które mówi tylko po polsku – myślisz, że ma ono dużo możliwości? w globali-
zującym się świecie (…) to dlatego, uważam, że rodzice powinni zrobić wszystko, aby dzie-
cko znało dwa języki od początku (…) zatem jeśli dziecko oprócz polskiego i angielskiego 
zna jakiś dodatkowy język, jest to na jego korzyść, jest to dar od jego rodziców. 

5. Kontakt z rodakami i przywiązanie do własnej kultury

W badaniu migrantów przebywających od wielu lat w Polsce interesowało 
nas, czy rozmówcy utrzymują kontakt ze swoimi rodakami w kraju emigracji, 
a także, czy podtrzymują w sposób grupowy jakieś tradycje i wartości kraju po-
chodzenia. Wielu rozmówców na początku swojego pobytu szukało kontaktu 
z własną grupą narodową. Tak było m.in. w przypadku Meksykanina: Była gru-
pa, których często gromadziliśmy się co tydzień, spotkaliśmy co tydzień.

Białorusinka do dziś bardzo wysoko ceni kontakt z rodakami oraz innymi 
osobami pochodzącymi z krajów byłego Związku Radzieckiego. Możliwość po-
sługiwania się w tym gronie językiem znanym od dziecka stanowi dla rozmów-
czyni tak ogromną zaletę, że przedkłada ona spotkania z cudzoziemcami nad 
towarzystwo Polaków. Rozmówczyni ta przyznaje, iż utrzymuje kontakty z ob-
cokrajowcami bardziej. (…) Z byłego Związku Radzieckiego – Kirgistan, Kazach-
stan, Ukraina, Białoruś, Rosja. Zapytana, z czego taki dobór znajomości wynika, 
stwierdza ona: 

Może tęsknota za językiem, który nas łączy. Bo polski jest czwartym językiem, którego się 
nauczyła. I masz już tak, że nie możesz wymawiać tego cz, sz i skupiać się na tym, żeby 
to ładne miało brzmienie i chcesz porozmawiać po rosyjsku albo po białorusku, odprężyć 
się i porozmawiać. Nie musisz zastanawiać się, jakiego słowa użyć i jaki będzie sens tego 
słowa, możesz spokojnie, nie myśląc, w ojczystym języku.
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Wśród rozmówców były również osoby, które podejmowały działalność 
na rzecz własnej społeczności etnicznej oraz promowania jej kultury w społe-
czeństwie polskim. Gruzin opowiada, że ważny dla niego jest kontakt z roda-
kami i poczucie wspólnoty, a także przekazywanie gruzińskiego języka i kultury 
kolejnym pokoleniom żyjącym na emigracji:

(…) my Gruzini, którzy tutaj mieszkamy, z rodzinami czy bez rodzin, np. studenci, którzy 
przyjeżdżają co jakiś czas uczyć się w Polsce, chcieliśmy mieć ze sobą kontakt. Chcieliśmy 
wiedzieć, co, jak, gdzie, komu trzeba, jak komu pomóc, po prostu być ze sobą i czuć…. 
Tą naszą naturę, spotykać się co jakiś czas, czy to przy świętach, czy to przy innych oka-
zjach. Żeby małe dzieci nie zapomniały gruzińskiego, była robiona szkoła, teraz po części 
to przejęła Ambasada Gruzińska w Polsce. Spotykamy się po to, żeby czuć, że ktoś o nas 
pamięta, ktoś się nami zajmuje, że nie jesteśmy sami w tym kraju.

Ormianka mieszkająca w Polsce od 13 lat wykłada język ormiański na Uniwer-
sytecie. Wspomina również o pracy wykonywanej na rzecz dzieci ormiańskich 
w Polsce, które uczy języka, kultury i tradycji ich kraju pochodzenia. Ta druga 
działalność daje jej poczucie satysfakcji i nadaje jednocześnie sens jej pobyto-
wi w Polsce: czuję że tu jest moje miejsce, bo jestem tu potrzebna, bo te dzieci 
w szkole czasami są całkowicie spolonizowane, to jest moje powołanie.

Kongijczyk w trakcie pobytu w ośrodku dla uchodźców założył z innymi oso-
bami zespół grający afrykańską muzykę. Rozmówca wspomina o dużej rotacji 
członków zespołu ze względu na przejściowość ich pobytu w Polsce. Z jego do-
świadczeń wynika, że wiele osób po otrzymaniu statusu uchodźcy wyjeżdża 
z Polski w poszukiwaniu lepszych warunków życia w krajach Europy Zachodniej. 
Rozmówca podsumowuje to następująco: dla inny Polska był tylko tranzytem, 
kraj dla tranzytem. Przyjechali, grali, mieli pieniądze i pojechali.

Działalność na rzecz swoich rodaków prowadzi również rozmówca z Turcji, 
który jest założycielem polsko-tureckich fundacji, w związku z czym ma szero-
ki i stały kontakt ze swoimi rodakami: My znamy wszystkie Turki. Turcy można 
powiedzieć. Mamy kontakt. Duży kontakt. Inny Turek opowiada o spotkaniach 
organizowanych przez rodaków z myślą o nawiązywaniu kontaktów polsko-tu-
reckich: Mamy tu towarzyszenie przedsiębiorstw Polska-Turcja. To organizuje-
my. Tak. (...) Hotel Victorii, w Mariocie. Albo Hiltonie. 

W przypadku Japończyków, którzy w Polsce pracują zazwyczaj w dużych fi r-
mach, ich kontakty z rodakami odbywają się w trakcie spotkań korporacyjnych 
oraz dorocznych przyjęć, a także przy okazji uprawiania sportów. Młody Japoń-
czyk, którego ojciec uczestniczy w tych wydarzeniach, opowiada: 

Ja właśnie z tych fi rm to znam, od tego, że gają w so� ball, to odmiana baseballa. I co roku 
w lecie gramy ten sport i wtedy zbiera się dużo Japończyków, i można zapoznać się z róż-
nymi osobami. Tak. I wtedy widać, że często mówią, że często się spotykają. 
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Co ciekawe, część rozmówców, w odróżnieniu od wypowiedzi przyto-
czonych powyżej, celowo nie utrzymywała kontaktów z przedstawicielami 
własnego kraju w Polsce. Urugwajka zwraca uwagę na konieczność integracji 
ze społeczeństwem przyjmującym, co w sytuacji kontaktu z osobami z własne-
go kręgu kulturowego może być utrudnione. Dzielenie z rodakami zwyczajów 
panujących w kraju pochodzenia może jednocześnie prowadzić do zamknięcia 
we własnym gronie. Rozmówczyni uważa, że należy uczyć się nowych zwycza-
jów i starać przezwyciężać tęsknotę za tymi dawnymi:

ale ja to tak postanowiłam, nawet jak przyjechałam tutaj, że ja nie chcę się zamykać 
w takim getcie, szukać tylko ludzi z Ameryki Łacińskiej, pić mate i płakać, słuchać tango 
i mówić: „o Boże, jak tam jest fajnie, a tutaj jest okropnie”, tylko odwrotnie, chciałam 
tę rzeczywistość i żyć tak jak tutaj się żyje, na pewno ja nie żyję do końca tak jak Polacy, 
niektórych rzeczy się już nie oduczę, ale dużo rzeczy tak, tak, staram się robić i dla mnie 
to był najlepszy sposób.

Podobne zdanie wypowiada Gabończyk, który celowo unika kontaktów z in-
nymi Afrykanami, szuka zaś kontaktów z Polakami, gdyż jest to jego zdaniem 
droga do poznania kraju i jego kultury: 

(…) nie, jeśli bym chciał znać, to są miejsca, gdzie bym poszedł i bym ich znalazł, ale 
ja nie po to mieszkam w Polsce, żeby szukać Afrykanów, nie. Mieszkam w Polsce, żeby po-
znać kulturę i kraj, a żeby poznać kraj, muszę rozmawiać z Polakami, spotykać się przede 
wszystkim z Polakami. W ten sposób za każdym razem uczę się czegoś jeszcze o kraju. 
Jeślibym się spotykał z Nigeryjczykami, rozmawialibyśmy o Nigerii, gdybym chciał poznać 
Nigerię, pojechałbym do Nigerii.

Kontakt z rodakami w kraju migracji może zatem dla jednych stanowić 
wsparcie, łagodzić poczucie obcości i pomagać w realizacji ważnych wartości, 
dla innych z kolei jest przeszkodą na drodze do integracji i zadomowienia w no-
wym otoczeniu.

6. Doświadczenia cudzoziemców w kontaktach z polskimi instytucjami

Istotną kwes� ą w życiu migrantów jest konieczność załatwienia często dużej 
liczby formalności, związanych z legalizacją pobytu w nowym kraju oraz za-
mieszkaniem i podjęciem pracy jako cudzoziemiec. Obcokrajowcy muszą na-
uczyć się poruszania w nowej rzeczywistości nie tylko społecznej i kulturowej, 
ale również prawnej i urzędowej. W niniejszym rozdziale przyjrzymy się do-
świadczeniom rozmówców w tym kontekście. W prowadzonych wywiadach po-
jawiały się zadawane wprost pytania o sposób załatwiania kwes� i formalnych 
związanych z pobytem w Polsce, a także o ocenę funkcjonowania polskich in-
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stytucji – przede wszystkim urzędów. Rozmówcy opowiadali o swoich doświad-
czeniach również w związku z podejmowaniem studiów i pracy w Polsce.

6.1. Obraz negatywny

Negatywny obraz polskich urzędów rysuje się przede wszystkim w wypowie-
dziach uchodźców oraz osób starających się o ten status. Cudzoziemcy owi 
zwracają uwagę na długie kolejki, niedoinformowanie urzędników i nierzetel-
ność przekazywanych przez nich informacji, a także ogrom dokumentów i dru-
ków, generowanych przez postępowanie urzędowe. Ich wypełnianie wymaga 
wysiłku i czasu, zaś ich zasadność jest z punktu widzenia rozmówców wątpli-
wa – jeden z nich określił nawet obowiązujące wymogi lekceważącym mianem 
„papierologia”. Negatywny obraz dotyczy w szczególności funkcjonowania 
urzędów, do kompetencji których należy załatwianie różnych spraw związanych 
z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce4, co jest o tyle zrozumiałe, 
że to właśnie z nimi obcokrajowcy mają najwięcej kontaktu w pierwszym, czę-
sto bardzo trudnym dla nich okresie. Niektórzy rozmówcy opowiadają o swoich 
doświadczeniach urzędowych w kategoriach „walki”, zwracając jednocześnie 
uwagę na absurdalność i wzajemną sprzeczność niektórych przepisów, co istot-
nie utrudnia załatwianie spraw. Młoda Ukrainka, która przebywa w Polsce 
od 10 lat wspomina:

To jest tak, że ciągle musisz o coś walczyć, czy to o studia, czy o kartę pobytu, no i to jest mę-
czące. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek byłaś na Długiej, jest Wojewódzki Urząd do Spraw 
Cudzoziemców no i tam zawsze stoją ludzie od 3 nad ranem, od 5, żeby zająć kolejkę. No 
i tam się idzie kilka razy, bo najpierw zbierasz dokumenty, potem jeszcze raz coś donosisz, 
potem dostajesz decyzję, potem dostajesz już kartę. No i te papierki wszystkie zbierać. 
Jak szłam na studia, to żeby mieć kartę pobytu, trzeba było założyć konto w banku, żeby 
założyć konto w banku, trzeba było mieć z kolei kartę pobytu, więc ciągle takie wiesz, 
zamknięte koło. Jedyny bank, to Millenium, który mi otworzył na paszport. No i wiesz, 
to takie początki5.

Rozmówcy narzekali na konieczność wielokrotnego chodzenia do urzędu 
w celu załatwienia do końca jednej sprawy. Zwracali przy tym uwagę, że niedo-
kładne czy wręcz sprzeczne informacje otrzymane od urzędników powodowały, 

4 Rozmówcy wymieniają tu m.in. Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Wydział Spraw Cudzo-
ziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Niektóre wypowiedzi sprawiają jednak wraże-
nie, że obcokrajowcy mylą te instytucje.

5 Badania Stowarzyszenia Interwencji Prawnej prowadzone w 2009 r. wskazują jednak na po-
zytywne zmiany funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego, patrz: Przyjazny Urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, red. W. Klaus, Warszawa 2009. 
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że liczba tych wizyt dodatkowo rosła. Młody Gruzin, który do Polski przyjechał 
14 lat temu, opowiada:

Oczywiście, w Polsce informacja o tym jest taka, że jej trochę brakuje, czasem. W sensie, 
co trzeba przywieźć. Bo ja wychodzę z założenia, że jak przychodzę do urzędu, odstałem 
w kolejce, to pani w okienku mi wszystko ładnie wyjaśni. I pani w okienku powiedziała, 
ile mam przynieść zdjęć, jakich, itd. Następnego dnia przyniosłem, wypełnione protokoły, 
w sensie ankiety, ze zdjęciami, podpisane z tyłu. Ołówkiem, nie za mocno, żeby nie przebi-
jało, itd. Pani w okienku, kolejna, inna, powiedziała, że to są złe zdjęcia, że mogę je sobie 
zabrać i przynieść inne.

Kilkoro rozmówców mówiło w tym kontekście o negatywnych emocjach, 
które towarzyszą załatwianiu spraw urzędowych – przyznawali oni, że bar-
dzo często przeżywają niepokój, czy uda się sprawę doprowadzić do końca, 
czy może pojawią się kolejne, niespodziewane problemy. 

Osoby posiadające status uchodźcy zwracają uwagę na jeszcze jeden trud-
ny aspekt swojej sytuacji. Rozmówcy, którzy przyjechali do Polski w momen-
cie zmiany przepisów związanych z procedurą uchodźczą, spotykali się z istot-
ną niekompetencją urzędników w tej kwes� i. Urzędnicy niektórych przepisów 
nie znali, a innych dopiero się uczyli – co tworzyło wiele niejasności i prowadzi-
ło do sytuacji przejściowych, w których określone rozstrzygnięcia były zależne 
od woli konkretnego decydenta. Rozmówcy mają poczucie, że na nich niejako 
testowano nowe przepisy. Gruzin tak wspomina doświadczenia swojej matki 
oraz własne w połowie lat 90.:

Z formalnościami było dosyć zabawnie, bo Polska dopiero co weszła w tę strukturę 
uchodźstwa itd. i większość pomysłów była przerabiana na tych pierwszych uchodźcach, 
czyli m.in. na nas. Przez to np. wychodziły takie myki jak… po tym, jak moja matka popro-
siła o status uchodźcy, teoretycznie powinni byli zabrać jej paszport, tylko że urzędnicy, 
którzy tam byli, nie za bardzo wiedzieli, co z tym paszportem zrobić. I zostawili matce. 
I ileś tego typu rzeczy przejściowych, które nie bardzo wiedzieli jak rozwiązać. Największy 
problem, jaki Urząd ds. Migracji stworzył, moim zdaniem, tj…. nie pamiętam, kiedy oni 
na ten pomysł wpadli, po tym jak się uzyskuje status uchodźcy, dostaje się taki niebieski 
paszport, który pozwala podróżować po wszystkich krajach poza krajem pochodzenia, 
z którego się ucieka. To jest taki genewski paszport, z Schengen, taki niebieski. I on niby 
czasami ma władzę, a w zasadzie jej nie ma, zależy od kraju, do którego się jedzie.

Część rozmówców na przestrzeni lat dostrzegała zmianę w funkcjonowaniu 
urzędów. Co ciekawe, dla niektórych była to zmiana na lepsze, dla innych zaś 
na gorsze. Zdaniem Wietnamki, w latach 90. załatwianie formalności było dużo 
łatwiejsze niż obecnie. Należy tu jednak dopowiedzieć, że rozmówczyni przyje-
chała do Polski jako dziecko i wspomnianymi formalnościami zajmowali się ro-
dzice – być może więc jej postrzeganie nieco odbiega od rzeczywistej sytuacji.
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W latach 90. to było bardzo proste do zrobienia. Wystarczy, że płacisz podatki, masz 
dochód, masz zarejestrowaną fi rmę, wszystko można było wtedy łatwo: o wizę, kartę 
stałego pobytu, czy nawet, ten, e, nie wiem, obywatelstwo. Teraz jest gorzej. Ja mieszkam 
tu 20 lat, a żeby dostać obywatelstwo muszę starać się 3 lata o to. I tutaj nie ma znacze-
nia, czy ja mieszkam tutaj 20 lat.
 
Podobnie Nigeryjczyk uważa, że w ostatnich latach w funkcjonowaniu urzę-

dów dokonała się zmiana na gorsze. Rozmówca wiąże tę zmianę z przystąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej i nowymi przepisami, które z tym się wiążą. 
Zdaniem rozmówcy również urzędnicy tłumaczą własne niekorzystne decyzje 
wymogami unijnymi: 

Wtedy było łatwiej niż teraz. Teraz to wymyślają różne rzeczy, i zwalają na Unię Euro-
pejską: Unia tak chce i tak dalej, ale w Unii to jest łatwiej, wszystko ułatwione, a u nas 
wszystko jakby pokręcone, tak? [śmieje się] Jest to ciężko załatwić coś w urzędzie. Wtedy 
to nie było tak. 

Należy w tym kontekście dodać, że wejście Polski do Unii Europejskiej – 
choć dla obywateli krajów pozaeuropejskich może być utrudnieniem, dla oby-
wateli krajów Unii spowodowało liczne udogodnienia (m.in. oddzielne okienka 
do załatwiania spraw).

Turek z kolei wspomina o trudnych początkowych doświadczeniach w kon-
taktach z polskimi urzędami. Obecnie jednak podkreśla dużą życzliwość, z któ-
ra się spotyka. Można w tym wypadku przypuszczać, że wspomniane trudności 
wynikały w głównej mierze z bariery językowej i trudności w porozumiewaniu 
się między obcokrajowcami a urzędnikami:

Bardzo lubią pomagać. Ludzi bardzo lubią pomagać nam. Ale było na początku ciężko. 
Na przykład w sprawach kartę pobytu. Jak chcesz sobie załatwić, nie? Pokazujesz do tego 
dużo rzeczy. Myślisz, że wszystko rozumiesz. Przynieść tego, przynieś tego, ble ble ble, a ty 
nic nie rozumiesz, nie? Nic nie rozumiesz, ale mówisz, że tak, nie?[śmiech] (…) Ktoś mówi 
tak szybko, że nic nie rozumiem. (…) Ja jeszcze szybko nauczyłem, nie? Ale inny koledzy 
mieli bardzo ciężko. Bardzo ciężko nauczyli. W ogóle trudny język oczywiście.

Ormianin zwraca z kolei uwagę na pozytywną zmianę funkcjonowania urzę-
dów w związku z transformacją ustrojową w Polsce. Rozmówca ten narze-
ka co prawda na pozamerytoryczne jego zdaniem kryteria załatwiania spraw 
(w kontekście prowadzenia własnej działalności gospodarczej), według niego 
wiele decyzji w dużej mierze opiera się nadal na relacjach prywatnych, ale do-
strzega on jednocześnie dokonujące się zmiany na lepsze: 

W Polsce, no tak powiem, nie jest łatwo prowadzić interes, bo urzędy, chodzi jeszcze 
o taką strukturę jeszcze taką komunistyczną, znajomości. Wszystko po znajomości... Kto 
ma więcej znajomych, ten ma dostęp do jakichkolwiek kontraktów... Ale mi się wydaje, 
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że coraz lepiej, urzędy coraz lepiej, przede wszystkim mili, grzeczni (...) Tak, urząd skarbo-
wy to już nie jest straszny, Policja też nie jest, chociaż.... czasem działa...

Należy również podkreślić, że wiele osób spośród tych, które posiadały 
już kartę stałego pobytu w Polsce, wskazywało na to, że sposób potraktowa-
nia w urzędzie zależy od cech osobowych konkretnego urzędnika. Czterdziesto-
sześcioletni Ormianin tak opowiada:

Tylko chodzi o to, że zależy też urząd. Przykład taki był, że w urzędzie na Woli była przemi-
ła pani, która pomogła, wszystko zrobiła. To co prosiłem, wszystko zrobiła. Ale już pani, 
która była na Pradze Północ, pani była taka nie do końca, taka urzędniczka. Tu napisane, 
mnie nic nie interesuje, pieczątka, tu podpis, proszę bardzo. Taka... służba. A np. w Cen-
trum to już była inna, inaczej ubrana, inaczej rozmowa była.

Co ciekawe, w powyższej wypowiedzi słowo „urzędniczka” ma wydźwięk 
negatywny, można przypuszczać, że osoby miłe i kompetentne są postrzegane 
jako bardziej „ludzkie”, zaś te, które rygorystycznie trzymają się przepisów i od-
mawiają udzielania jakichkolwiek dodatkowych informacji, są traktowane jako 
bezosobowi, nieżyczliwi i często nie do końca kompetentni przedstawiciele „in-
stytucji”.

6.2. Doświadczenia pozytywne

Nie wszyscy rozmówcy mieli negatywne doświadczenia w kontaktach z polskimi 
urzędami, niektórzy zwracali wręcz uwagę na pomoc, rzetelność oraz szybkość 
pracy urzędników, z którą się spotkali. Co istotne, o takich sytuacjach mówiły 
przede wszystkim osoby z krajów Europy Zachodniej oraz Ameryki Łacińskiej. 
Hiszpanka opowiada o zaangażowaniu urzędniczki i podjęciu przez nią dodat-
kowego trudu w celu pozytywnego załatwienia sprawy:

Wiesz, ostatnio, jak byłam, bo zmieniliśmy, y…, mieliśmy zameldowanie we Wrocławiu 
kilka lat. I teraz jak się wprowadziliśmy, wróciliśmy do Warszawy, chcieliśmy się zamel-
dować tutaj, na Mokotowie. I wiesz, poprosili nas, żebyśmy tutaj wypełnić druki, żeby 
tutaj się zameldować. I przyjechałam raz, pani mnie pomagała, ale wiesz, później przy-
jechałam drugi raz, ponieważ czekaliśmy na odpowiedź od Wrocławia. I ponieważ po-
trzebowaliśmy pilny ten meldunek tutaj, w Warszawie, to przyjechałam drugi raz i po-
wiedziałam pani, że jeszcze nie mamy, że nie dotarło do nas list, odmeldowanie tutaj, 
a ponieważ to jest pilna sprawa i musimy to załatwić, i potrzebujemy meldunek. Także 
ona zadzwoniła do Wrocławia, się zapytała, czy, jak wygląda sprawa i tak jej powiedzieli, 
że już możemy się w Warszawie zameldować, i że oni wysłali do nas list dwa dni temu, 
y…, itd. I ta pani, w Warszawie, powiedziała, że ona, ponieważ ona wie, bo ona, bo po-
wiedzieli we Wrocławiu, że wszystko jest OK.., że mimo to, że nie mamy ten list, ona nas 
zamelduje. I to jest super! Że ona zadzwoniła, się zapytała i tak powiedziała. I następ-
nego dnia już miałam w skrzynką, także już przyjechała do nas ta informacja, że mamy, 
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że możemy. Ale mimo to, wiesz, ona powiedziała, że bez względu, czy dotarła do nas list, 
czy nie, że ona zamelduje nas.

W podobnym tonie wypowiada się Urugwajka. Z tej wypowiedzi możemy 
jednak wnioskować, że pozytywna ocena polskich urzędów wynika w jakiejś 
mierze z porównania z negatywną sytuacją panującą w kraju pochodzenia roz-
mówczyni:

(…) ja to sama też doświadczyłam, że jeśli chodzi o urzędy, to naprawdę zawsze pomagali, 
jeżeli np. ja mam taki problem, że piszę po polsku, ale z błędami. Ja sama tego bardzo 
nie lubię, więc jak idę do urzędu i muszę coś napisać, to proszę, żeby powiedzieli powoli, 
nie ma problemu oni to robią, pomagają, starają się szukać rozwiązania, nie wiem, czasa-
mi jak słyszę, że ludzie narzekają, myślę, że może być racja, ale pojechaliby do Urugwaju, 
to by zobaczyli [śmiech].

Włoszka również mówi o pozytywnych doświadczeniach, które kontrastuje 
z wcześniejszymi problemami, jakie ją spotykały, i dlatego reakcję na obecne 
traktowanie opisuje w kategoriach „zdziwienia”: Chociaż muszę pani powie-
dzieć, że ku mojemu zdziwieniu wielkiego… na przykład mam do czynienia 
z ZUS-em od pewnego czasu i spotykałam tam same miłe osoby.

Warto w tym kontekście zwrócić jeszcze uwagę na strategie przyjmowa-
ne przez cudzoziemców w kontaktach z instytucjami. Kilka osób wspominało, 
że nauczyło się spokojnie, acz stanowczo komunikować urzędnikom fakt, iż 
są obcokrajowcami i nie rozumieją całkowicie kierowanej do nich wypowiedzi. 
Z ich doświadczeń wynika, że taka strategia poprawia atmosferę i ułatwia za-
łatwienie sprawy. Hiszpanka, mieszkająca od 8 lat w Polsce, opowiada o tym 
następująco:

No nie wiem, np. na poczcie, że muszę wysłać jakieś dokumenty, ale nie zrozumiałam, 
co pani do mnie mówi. I mówię „słucham?”. „Że tataratatatata” (podniesiony głos). 
I ja wtedy się nauczyłam, że trzeba mówić: „przepraszam bardzo, nie jestem Polką, więc 
mam prawo nie rozumieć wszystkiego. Czy może pani spokojnie powtórzyć?”. I wtedy 
zmiana atmosfery, i nawet w końcu robili się bardzo mili. Więc nauczyłam się, że trzeba 
być na początku trochę agresywnym, jeśli sytuacja jest nieprzyjemna na początku i potem 
wszystko… I ogólnie to działa, do dzisiaj. Takie jest moje doświadczenie.

Należy na koniec jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt wypowiedzi roz-
mówców. Wiele osób krytykowało infrastrukturę, jaką zastali w Polsce (o czym 
pisano wcześniej), a także procedury biurokratyczne, które istotnie utrudniały 
im funkcjonowanie w naszym kraju, przynajmniej w pierwszym okresie pobytu. 
Należy jednak podkreślić, że część rozmówców chwaliła usługi medyczne – za-
równo prywatną, jak i państwową służbę zdrowia. Zwracano uwagę na kom-
petencję i zaangażowanie lekarzy, szczególnie w sytuacjach trudnych czy wręcz 
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dramatycznych. Z opowieści Wietnamki wynika również, że polscy lekarze po-
magają cudzoziemkom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym w uzyskaniu 
pomocy ambulatoryjnej i szpitalnej bez konieczności wnoszenia opłat. 

7. Stosunek Polaków do cudzoziemców z punktu widzenia migrantów
 

Kiedy chcemy zrozumieć sposób zadomowienia się cudzoziemców w polskim 
środowisku, zająć się trzeba tym, jak osoby przyjeżdżające do naszego kraju 
postrzegają stosunek Polaków do migrantów, a także tym, jak oceniają posta-
wę Polaków zarówno wobec obcokrajowców swojej narodowości, jak i wobec 
cudzoziemców w ogólności. Lata doświadczeń wyzwalają procesy poznawcze, 
które owocują złożonymi i bogatymi konstrukcjami myślowymi. Przekonanie 
o stosunku Polaków do cudzoziemców wyrasta przede wszystkim z własnych 
konkretnych doświadczeń, a także z doświadczeń innych obcokrajowców, z któ-
rymi dana osoba ma kontakt i okazję do wymiany myśli. W ciągu długich lat 
swojego pobytu w Polsce migranci mieszkający w naszym kraju na stałe budu-
ją sobie koncepcję polskiego sposobu patrzenia na cudzoziemców i poszuku-
ją wyjaśnień różnych zachowań, z którymi mieli się okazję zetknąć. Rozwijają 
refl eksję na temat polskiego sposobu reagowania w pierwszych fazach kon-
taktu i w kontakcie długotrwałym. Wśród czynników, w których obcokrajowcy 
upatrują swoje trudności adaptacyjne wynikające z reakcji społeczeństwa pol-
skiego, są różnice kulturowe oraz fi zyczne. Inną grupą czynników, w których 
dopatrują się trudności swojego zakorzenienia się w Polsce, są czynniki ekono-
miczne, związane z konkurencją o dobra materialne6. 

6 W scenariuszu wywiadu zamieszczono następujące pytania, które wywoływały odpowiedzi 
dotyczące stosunku Polaków do rozmówców:

• A jak się Panu wydaje, jacy są Polacy w kontaktach z cudzoziemcami? 
• Jak Polacy odnoszą się do cudzoziemca na ulicy, w metrze itp.? A jak Polacy odnoszą się 

do cudzoziemców, gdy mają ich za sąsiadów?
• Myśli Pan, że wśród cudzoziemców zamieszkałych tutaj jest jakaś grupa, której łatwiej niż 

innym odnaleźć się, poczuć się dobrze w Polsce?
• A czy jest jakaś grupa, której jest trudniej niż innym? Od czego to zależy?
• A jak Polacy odnoszą się konkretnie wobec Pana rodaków?
• Pan jest już w Polsce od wielu lat – czy, jak Pan tak obserwuje, to Polacy się jakoś zmienili?
• A czy miał Pan w kontaktach z Polakami jakieś szczególnie pozytywne styczności? 
• A czy miał Pan w kontaktach z Polakami jakieś szczególnie nieprzyjemne sytuacje?
Informacji dostarczały także odpowiedzi rozmówców na pytania dotyczące stosunków pa-

nujących w miejscu zamieszkania oraz na uczelni lub w szkole (o ile rozmówca podejmował edu-
kację w Polsce), a także dotyczące warunków i możliwości pracy dla obcokrajowców. W kilku 
przypadkach można było również wnioskować o pewnych doświadczeniach na podstawie historii 
czy anegdot, przytaczanych przez naszych rozmówców w kontekście całkiem innych kwes� i.
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Większość naszych rozmówców przed przyjazdem do Polski nie miała kon-
taktów z Polakami, przyjazd tutaj był więc dla nich faktycznym początkiem 
bliższego kontaktu z nami. W kształtowaniu się wizji społeczeństwa polskiego 
ogromne znaczenie miały ich pierwsze doświadczenia – reakcje, z jakimi się 
wówczas spotykali. Oczywiście kolejne etapy wchodzenia w relacje ze społe-
czeństwem polskim dostarczały nowych doświadczeń i refl eksji, ale ten pierw-
szy kontakt zawsze zostaje zapamiętany i odbija się na aktualnej ocenie. 

Warto porównać opinie osób pochodzących z krajów zamożniejszych, zwy-
kle określanych potocznie jako zachodnie, klasyfi kowanych jako bardziej roz-
winięte ekonomicznie od Polski, z relacjami osób pochodzących z państw 
o podobnym lub nieco niższym poziomie rozwoju ekonomicznego niż Polska, 
a w każdym razie tak potocznie odbieranych7.

7.1. Osobiste doświadczenia: Pamiętaj, że nie jesteś u siebie 

Przypominanie cudzoziemcowi, że nie jest u siebie, jest jednym z bardziej przy-
krych doświadczeń naszych rozmówców. Pamiętaj, że w Polsce nie jesteś u sie-
bie wspomina Urugwajka, zapytana o najmniej przyjemną sytuację, z jaką zda-
rzyło się jej zetknąć w stosunkach z Polakami:

(…) a to była głupota, naprawdę, bo ja zaparkowałam samochód na trawniku jakiegoś 
domu i wysiadam z samochodu, jeszcze po włosku wtedy z mężem i nagle pani otworzyła 
okno i mówiła „u nas w Polsce, to się nie parkuje na trawniku” i wtedy ja się tak czułam... 
dlaczego „u nas w Polsce”, o co chodzi i gdzie ja jestem. dlaczego? jakby „Ty Włoszka”, 
jedyny raz, jedyny raz.

Innym przykładem incydentu, który obrazuje wspomnianą postawę Pola-
ków i negatywny jej odbiór ze strony obcokrajowców, jest historia przytoczona 
przez mężczyznę z Armenii, dotycząca jego przyjaciela:

A mój kolega miał, przed domem miał... wszystkie miejsca parkingowe były zajęte. I on 
po prostu jednym kołem jakoś wjechał na chodnik, i tak może troszeczkę zahaczył... No 
i straż miejska: „dzień dobry, dzień dobry, pan wie pan”. „No dobrze, no OK.”, mówi, „moja 
wina, przepraszam”, zapłacił... jak już doszło do mandatu i wypisywali, wówczas, wtedy 
jeden ze strażników, nie wiem ,czy to facet, czy kobieta była, taki tekst: „u nas w Polsce 
na chodnikach nie parkuje się”. On mówi, że zdenerwował się, mówi do niej: nie będzie 

7 Porównanie to jest motywowane między innymi wynikami badań przeprowadzonych przez 
CBOS, które wskazują, że cudzoziemcy pochodzący z państw „Zachodu” oraz o wyższym statusie 
ekonomicznym są postrzegani bardziej pozytywnie i mogą liczyć na życzliwszy stosunek ze strony 
Polaków niż osoby pochodzące z krajów o statusie niższym. Patrz m.in.: Stosunek Polaków do in-
nych narodów, komunikat nr 4251, data wydania: 2010-01-29, dostępny na stronie internetowej 
h� p://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4251.
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płacił, niech podają go do sądu. Była sprawa i... oczywiście przegrał, ale nie chodzi teraz 
o to przegrany... tylko to „u nas w Polsce, u nas w Polsce”. A widział już jego dowód, 
że ten pan mieszka już od dwudziestu lat... u nas w Polsce... no ale takie było porównanie, 
że obcokrajowcy i inni.

Zachowanie Polaków, którzy dopuszczają się komentarzy i stwierdzeń typu 
„u nas w Polsce”, odbierane jest bardzo negatywnie przez cudzoziemców jako 
nieprzyjemne, obelżywe czy wręcz prowokujące, wytykające pozycję obcych, 
a nawet intruzów, szczególnie w kontekście ich długiego zadomowienia w na-
szym kraju.

7.2. Stereotypy: pozytywne i negatywne

Jednym z istotnych czynników, które są podkreślane jako ważny element po-
zytywnego stosunku Polaków do obcokrajowców, jest zainteresowanie krajem 
pochodzenia cudzoziemca w kategoriach egzotyki i tradycyjnie pozytywnego 
stereotypu, nieobarczonego zaszłościami historycznymi. Egzotyczny kraj pocho-
dzenia czasami stanowi istotny kapitał w nawiązywaniu kontaktu z Polakami:

(…) mam wrażenie, że Polacy są bardzo ciekawi świata, w niektórych poziomach, miej-
scach czy środowiskach, to tego nie czuję, ale jest taka historia, ponieważ może to też..., 
że „a pani z Urugwaju?”[rozmówczyni naśladuje głos pełen zaciekawienie] i od razu coś 
dalej, i to mogę powiedzieć, że czuję.

Podobne doświadczenia wspomina Meksykanin:

Jestem z Meksyku – aż z Meksyku, miło, co słychać, tak i od razu (…). I otworzyły się drzwi. 
Może… może teraz też mogę powiedzieć, że często, nie zawsze, ale często, kiedy Polacy 
jadą do Meksyku, wracają zakochani z Meksykiem. (…) I chcą wrócić, albo coś mówią, 
albo coś napiszą, coś piszą o Meksyku i często jest to ten… zachwyt? (…) I to dlatego chyba 
zwróciłem uwagę na to i wykorzystałem to.

Kraje latynoamerykańskie są odbierane w Polsce jako egzotyczne i budzące 
fascynację, a ich obraz nie jest obarczony w gruncie rzeczy żadnym stereoty-
pem, co stwarza dla cudzoziemców pochodzących z tych krajów sytuację ko-
rzystną. 

Podobne emocje wśród Polaków wywoływała Hiszpanka. Rozmówczynię 
dziwi, że wzbudzała wśród nowopoznanych osób fascynację: Nie wiem. No chy-
ba się cieszą, jak coś nowego w tym jest, ale normalne. No, miałam parę razy, 
że ktoś dostał emocji, ale to nie często się zdarza. Dobrą ilustracją tego stosun-
ku do osoby z kraju egzotycznego i zarazem lubianego może być wypowiedź 
Włoszki, mieszkającej w Polsce od 12 lat. Podczas wywiadu rozmówczyni opo-
wiadała o pozytywnych reakcjach, jakie wzbudzała wśród Polaków. Z zaintere-
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sowaniem i sympa� ą spotykała się często już od pierwszego kontaktu. Zdaniem 
tej kobiety jej pozytywne doświadczenia mogą być związane z ogólnie dobrym 
wizerunkiem Włochów w Polsce. Rozmówczyni mówi o tym następująco: 

(…) jednak zawsze spotkałam się z ciekawością, na pewno dlatego, że Włochy to ciekawy 
kraj. Ale mam wrażenie, że gdybym była z innego kraju, to też by mnie pytali. Przynaj-
mniej za pierwszym razem, za drugim, co jest z ciekawego w moim kraju, coś takiego. 
Dlatego że Włochy to są naprawdę ciekawym krajem. 

Podobne są doświadczenia i wrażenia przytaczane przez inną, tym razem 
50-letnią Włoszkę: 

(…) to jest pewien podziw, że Włochy, że Włoszki, ach cudownie, po co Pani tu, skoro Pani 
ma tak cudowny kraj, jak to. I to jest najczęściej – „jak to jest, że Pani tu przyjechała? 
Przecież…” i tu zaczyna się długie zażalenie na temat Polski.

Obie panie podkreślają, że w dużej mierze zainteresowanie nimi wynika 
nie tylko z faktu, że są cudzoziemkami, ale wpływ na to ma przede wszystkim 
kraj, z którego pochodzą. Pozytywny wizerunek Włoch wśród Polaków rzutu-
je na życzliwość, z jaką się spotykają. Zdarzało się nawet, jak opowiada jedna 
z pań, że rozmowa o kraju pochodzenia, o Włoszech, okazywała się dla polskich 
rozmówców bardziej interesująca, niż rozmowa o osobistych sprawach. Jedna 
z nich mówi wprost, że bywa postrzegana przede wszystkim jako „Włoszka”, 
a nie konkretna osoba, co prowadziło także do nieprzyjemnych wrażeń. Jedna 
z rozmówczyń przeprowadziła własny eksperyment:

(…) i to takie zachwycenie: „ach, a skąd pani jest?” takie rozmowy. Tak to ogólnie spot-
kałam się z przyjęciem bardzo pozytywnym, ja to nawet na początku opowiadałam, jak 
chodziłam na imprezy po klubach, (…) pamiętam że sie przedstawiałam jako, już nie pa-
miętam, kimś jakoś z Ukrainy w ogóle. Bo miałam już dość tego, tego... chciałam, żeby 
ktoś sie zainteresował tym, co mam do powiedzenia, ale to faktycznie pamiętam, że tak 
parę razy sie przedstawiłam jako Ukrainka, potem miałam takie bardzo miłe rozmowy. 
(…) Także reakcje na Włochy to są zawsze pozytywne. Tylko że właśnie to... Pozytywne, 
pozytywne! To są zawsze uprzedzenia, a ja chciałabym, żeby widziano we mnie osobę.

Pomocny jest pozytywny lub czasem nawet entuzjastyczny stereotyp kraju, 
ale nie zastąpi on pozytywnego stosunku do konkretnej osoby. Podobne do-
świadczenia relacjonuje Hiszpanka:

Na początku mojego pobytu w Polsce nie byłam świadoma tego i myślałam, że ogólnie 
ludzie mnie lubią, bo mogą mnie lubić albo nie, ale często, na początku ten pierwszy kon-
takt jest bardzo pozytywny, jak się dowiadują, że jestem z Hiszpanii, zwłaszcza, że teraz 
hiszpański i wszystko co hiszpańskie, albo z Ameryki Południowej, to jest bardzo modne. 
Natomiast jeżeli ktoś jest z innego kraju, to reakcja nie jest taka pozytywna. (...) Nor-
malnie jak mówię, że jestem z Hiszpanii, to: „Naprawdę?! Pani jest z Hiszpanii?! A co tu-
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taj pani robi? Ojej, jak ja lubię Hiszpanię… Pyszne jedzenie, my byliśmy na Majorce…” 
I od razu jest cały szereg stereotypów albo pozytywnych idei. Natomiast pamiętam, że jak 
ja mieszkałam w akademiku w Krakowie, to moja współlokatorka była z Ukrainy. I jak ona 
mówiła „a ty skąd jesteś?”, „z Ukrainy”, „A.” koniec rozmowy. Więc oczywiście nie budzi 
tego samego entuzjazmu, co Hiszpania.

Cytowane cudzoziemki mają doświadczenie osobiste i przekazane przez 
najbliższych przyjaciół-obcokrajowców, wskazujące na praktyczny wpływ po-
zytywnego zainteresowania jednym krajem i brakiem zainteresowania innym 
na stosunek do konkretnych osób. Stanowi ono rodzaj dodatkowego kapitału 
sympa� i. Niektórym spośród tych, którzy wchodzą w społeczeństwo polskie 
z takim kapitałem, ich sytuacja wydaje się trochę sztuczna i niesatysfakcjonują-
ca – widzą, że bywają, często nieświadomie, traktowani przez Polaków zgodnie 
z pewnymi stereotypami: 

Natomiast jeśli chodzi o uprzedzenie, to spotykam się regularnie, to nie chodzi o to, 
że to jakieś bolesne uprzedzenie, ale takie coś, że jak np. siedzimy w rodzinie. Nagle ko-
niec obiadu i w ogóle, to trzeba podać kawę. Kto chce kawę? To ja chcę kawę. To wszyscy 
przepraszają: „ale my mamy tylko rozpuszczalną”. A ja mieszkam już w Polsce kilkanaście 
lat i niejeden litr rozpuszczalnej wypiłam i jakoś nie umarłam. (…) I to do tej pory, nawet 
ci, co mnie znają dobrze, to tak, tak trochę mają. 

Włoszka przypisuje działaniu stereotypu Włocha sumitowanie się polskich 
gospodarzy, którzy dbają o zachowanie swojego obrazu jako gościnnych – tak 
zinterpretowałby sytuację polski badacz. Rozmówczyni podaje inny przykład: 
Albo otwiera się wina i „a co ty o tym myślisz?” Nic nie rozumiem z win... I mó-
wię „noo, cieniste” [śmiech]. Działanie stereotypu nie jest tu źródłem poważ-
nych niewygód czy przykrości, ale raczej stanowi dla cudzoziemki zabawną 
anegdotę, gdyż wiąże się z pozytywnym wizerunkiem mieszkańców danego 
kraju, którzy lepiej od Polaków znają się na dobrej kawie i dobrym winie. 

Specyfi czny przypadek stanowią doświadczenia osób pochodzących z kra-
jów kiedyś należących do ZSRR. Tu pojawia się negatywnie zabarwiona potocz-
na kategoria „Ruskiego”:

(…) nas nazywali jako wiesz, yyy…, ruscy, mafi a i tak dalej. (…) Noo, np. jeden nauczy-
ciel, nauczycielce zdarzyło się, wiesz, rzucić taki tekst, wiesz, coś w stylu „ruscy” i tak 
dalej. Ale to wiesz, tak dosyć przypadkowo, ale wiesz, ale tak wiesz negatywne znaczenie 
to miało, negatywne bardzo. 

Rozmówca pochodzący z Ukrainy nie ma wątpliwości, że stereotypy i dłu-
ga historia skomplikowanych kontaktów polsko-ukraińskich utrudnia relacje 
między Polakami i w Polsce mieszkającymi imigrantami z Ukrainy. Podobne 
doświadczenia były udziałem młodej Białorusinki. Spotkała się ona z nieprzy-
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jaznymi komentarzami w Polsce i dlatego, przygotowując się do przyjazdu 
tu na dłużej, miała obawy i wątpliwości, które wpłynęły na jej ostateczną decy-
zję wyboru miejsca studiów: 

Aczkolwiek bałam się pójść do Białegostoku, bo znałam coś takiego, osoby, które nie-
chętnie były nastawione do osób ze Wschodu. (...) Idziesz sobie ulicą i ktoś mówi: „aaa, 
to jest z Rosji, ten Ruski”, tak dalej, tak dalej. A Białorusini nie wszyscy się czują Rosjana-
mi, tak? I bałam się tego, tego że zniechęcenie. Dlatego wybrałam Bielsk Podlaski tam 
dużo jest Białorusinów.

Jako problem w stosunku Polaków do osób ze Wschodu pewne krzywdzą-
ce stereotypy postrzega także młoda Ukrainka, która mówi wprost: jeżeli cho-
dzi o Ukrainki czy Białoruś, to wszędzie są takie stereotypy, że albo stoją gdzieś 
tam na trasie, albo sprzątają, albo się opiekują dziećmi, albo starszymi, no i tak 
to wygląda. Na ogół rozmówcy z krajów byłego ZSRR podkreślają, że niechęć 
do nich zbudowana na negatywnym stereotypie ich kraju jest uwarunkowana 
przez historię. Zatem w niektórych przypadkach właśnie w tym upatrują oni 
źródła braku pozytywnych reakcji ze strony Polaków w relacjach z nimi.

7.3. Widzialni obcy – odrębność fi zyczna 

Specyfi czną sytuację w kontaktach z Polakami zauważyć można wśród tych cu-
dzoziemców, którzy są z racji swojej odmienności antropologicznej widzialni 
i klasyfi kowani jako obcokrajowcy. Przyglądając się wcześniejszemu materiałowi 
badawczemu, zadać można pytanie: czy odmienność ta jest traktowana przez 
Polaków w kategoriach egzotyczności i jak według nich samych kształtują się po-
stawy Polaków; czy ta odmienność i sposób jej postrzegania ułatwiały czy utrud-
niały im nawiązywanie nowych znajomości w Polsce. Oni sami w pewien sposób 
przedstawiają wpływ swojego odmiennego wyglądu na kontakty z Polakami.

Mieszkający od wielu lat w Polsce Afrykanie wspominają o dużym zainte-
resowaniu, jakie wzbudzał ich wygląd w miejscach publicznych, szczególnie 
w pierwszych latach pobytu w Polsce. Z wypowiedzi można wnioskować, że re-
akcje Polaków mogły wzbudzać u rozmówców dyskomfort i poczucie obcości. 
Zarazem, zdaniem badanych, sytuacja z czasem uległa zmianie: 

Ta Warszawa dziesięć lat temu – to było inaczej. Że ja wtedy siedziałem w tramwaju albo 
autobusem i wszystkie... wszystkie chłopaki popatrzyli na mnie jak, nie wiem, jak przyje-
chałem od Marsu. Albo i z innej planety.

Inny Afrykanin mówi:

Kiedyś być w Centrum, na przykład w rotundzie, to była afera, to było: [imituje cienkim 
głosikiem]„Eee! Oo, czarny! Eeee! Iii... Sympatyczny! Oo, fajny!” A teraz już nie ma. Teraz 
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nie ma czegoś takiego. Teraz albo robi ktoś takiego kogoś, kto wyjeżdżał Ruda Tarnowska, 
albo nie wiem, Tarnów, tam daleko, tam nie widział ludzi ciemnej skóry, ale w Warsza-
wie? To już, to już nie ma, jak kiedyś, to już nie ma, jak kiedyś. 

Podobne wspomnienia ma również kobieta pochodząca z Urugwaju: 

(…) to jest trochę dziwne, ale wtedy osoba wyglądająca trochę inaczej, to była taka lekka 
sensacja, to było widoczne. Nigdy nie czułam, że ktoś patrzy krzywo na mnie, w ogóle 
nie o to chodzi, tylko po prostu: „o”, się czuło.

Japończyk, który przyjechał do Polski kilkanaście lat temu jako ośmiolatek, 
opowiada o tym, że jego antropologiczna odmienność budziła duże zaintereso-
wanie wśród dzieci w klasie, co w jego przypadku było także odwzajemnione: 

Dzieci to wiadomo, są takie ciekawe wszystko. I bezpośrednie raczej byli. A jak ja przyje-
chałem, to nie było dużo Japończyków tutaj i dorośli to tak patrzyli, i myśleli, że nie widzę, 
że oni patrzą.
B: A dzieci patrzyły na ciebie inaczej? Tak nie ukradkiem?
– Tak, właśnie.
B: Nie było ci wtedy przykro?
– Nie, bo ja też na nie patrzyłem, tylko ich było więcej…

Nasi rozmówcy opisują, że czasem widoczna gołym okiem odmienność fi -
zyczna prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji. Jedną z nich odnajdujemy w roz-
mowie z pracującym w szpitalu Kameruńczykiem:

(…) no, było takie sytuacje, no, że pacjentka nie chciała, żebym je zbadał, (...) bo jestem 
ciemnoskóry. Powiedziała, że ciemnoskóry jej nie dotknie (…) no ona mówi „nie, nie, nie. 
Pan mnie nie będzie badał” i tak dalej, i tak dalej. Poszedłem do swojego przełożone-
go, ordynator, wyjaśnić sprawę. Przyszedł też, ona powiedziała, że ona nie chce, żebym 
ja ją zbadał... a docent pytał „czemu?” a ona „bo jest ciemnoskóry”.

Cudzoziemiec był tym raczej zaskoczony niż urażony i w późniejszych wypo-
wiedziach dodawał:

(…) ja mówię: „proszę pani, ja nie przypuszczałem, że pani w takim wieku tak się za-
chowuje”, ja powiedziałem wprost: „no że słuchaj, to dzieci mogą tak reagować... z pe-
diatrii”, bo mają jeszcze taki wiesz, że się boją... i ja na pediatrii to rozumiem, (…) „ale 
żeby na chirurgii naczyniowej… pani, chyba już powinna być babcia, tak się zachowuje. 
Przykro mi”.

Ten sam ciemnoskóry lekarz twierdzi też, że rasistowskich komentarzy i za-
chowań można się spodziewać głównie od osób mniej wykształconych lub na-
leżących do grup społecznych bliskich marginesowi. Nieco inna historia, przy-
toczona przez tego samego rozmówcę, dotyczy sytuacji, w których zetknął się 
z Polakami mającymi ograniczone okazje do kontaktu z cudzoziemcami. W ta-
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kim przypadku jednak staje się to raczej źródłem kuriozalnych sytuacji, czy po-
strzeganych przez niego jako dość zabawne:

(…) pod Szczecinem taka, taka mała wioska no. To kolega mnie zaprosił. Pojechałem tam. 
Poszliśmy do sklepu... wchodzimy na ulice. Całe ludzie patrzyli na nas. Myślałem, że chyba 
zderzenie samochodowe (…) widziałem, jak jakaś babka prowadzi o tak [Rozmówca za-
czyna naśladować kobietę, która prowadząc samochód zamiast patrzeć się przed siebie 
na jezdnię, to patrzyła się na niego z otwartymi ustami], ona tak prowadzi, patrz [naśla-
duje znów], ale mój kolega mówi „Słuchaj S. nie ma co się, nie ma co się bardzo może 
obrazić. Jesteś tu gwiazdą po prostu”. Jeszcze ciemnoskórych tam nie było. Poszedłem 
do sklepu coś tam zamówienie, a babka, która mnie, wiesz, obsługiwała przy kasie, no 
nie, tak się przegapiła, że dała mi dużo pieniądze.

Mimo tych opowieści o reakcjach Polaków na jego odmienność fi zyczną, Ka-
meruńczyk twierdzi, że po przełamaniu pierwszych trudności, takich jak bariera 
językowa, Polacy w zasadzie są otwarci na kontakty z obcokrajowcami:

Polacy są tak, wiesz, oni są otwarci dla obcokrajowca. I teraz jest wszystko, wiesz, na-
wiązują kontakty. Jak widzą, że mówisz po polsku, no nie, to wtedy wiesz, już traktują cię 
trochę inaczej - jak swoje, no nie. Ale jak mówisz, jak zauważają, że nie mówisz po polsku 
nie... to jest taki dystans, taki barier jest.

Rozmówca zauważa, że w ciągu 9 lat jego pobytu w Polsce stosunek Pola-
ków do cudzoziemców uległ istotnej zmianie. Zauważyć to można, jego zda-
niem, nawet wśród starszych osób: 

(…) podejście do ludzi się zmieniło normalnie, że wiesz, że możesz ze starszą osobą na-
prawdę rozmawiać nawet. Po parku np. no wiele razy mi się zdarzyło, że ja sobie tak 
wracam do domu, a starsza pani mnie tak zaczepia na rozmowę.

Odrębni fi zycznie cudzoziemcy mają bardzo starannie opracowany inte-
lektualnie problem swojego funkcjonowania w społeczeństwie, przez które 
są postrzegani. Znajdują mechanizmy obronne i sposoby tłumaczenia sobie 
zachowań nieprzyjemnych, na przykład niskim poziomem intelektualnym oraz 
kiepskim wykształceniem: 

(…) tylko Ci, które... które mieszkają na wsi, albo pochodzą z takich... no wiesz taki... mało 
intelektualne ludzie, no nie, to oni wtedy tak, to oni psują tak ten dobre atmosferę, no nie. Za-
czepiają ciemnoskórych albo coś tam wyzywają. A jak tak na co dzień, to nie spotykam tak. 

Podobną refl eksją dzieli się też 30-letni Gabończyk pracujący na Uniwersy-
tecie: 

(…) jeśli o mnie chodzi, nie miałem aż takich dramatycznych sytuacji, ale jeśli ktoś na mnie 
patrzy na ulicy „joł Bambo”, nie wiem co jeszcze, „zimno będzie, pomyliłeś się”, patrzę 
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na daną osobę, kategoryzuję ją jakoś, osoba inteligentna nie pokazuje swojego rasizmu, 
(…) ale ludzie, którzy ujawniają swój rasizm, są ludźmi, na których nie powinniśmy zwra-
cać uwagi, powinniśmy ich ignorować, spotykam ich raz na 6 miesięcy.

Z zachowaniami rasistowskimi nasi rozmówcy najczęściej spotykają się 
na ulicy, choć według nich samych nie są to przypadki tak powszechne, jak się 
to czasem twierdzi. W wypowiedziach osób badanych nie znajdujemy opisów 
zdarzeń, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa8.

Oprócz Afrykanów, wyraźną odrębnością fi zyczną od przedstawicieli społe-
czeństwa polskiego charakteryzują się również osoby z krajów azjatyckich. Po-
dawane przez nich przykłady nieprzyjemnych sytuacji nie różnią się znacząco 
od incydentów, z jakimi spotykały się osoby ciemnoskóre, i dotyczyły głównie 
pewnych stereotypów związanych z pochodzeniem cudzoziemców. Rozmów-
ca z Japonii zapytany wprost, czy uważa, że Polacy są otwarci na cudzoziem-
ców, odpowiedział: Są raczej tolerancyjni. Natomiast zapytany o ewentualne 
nieprzyjemne sytuacje, dodał: Zdarzały mi się! Może nie często… Dresiarze… 
[śmiech]. Podobnie mówi Wietnamka:

No to wiesz, zawsze są jacyś dresiarze, czy skini, którzy… nie wiem, kolega opowiada, 
że jak idziesz na Pragę Północną, to tam są takie miejsca, że dostaniesz w twarz niezależ-
nie od tego, czy jesteś Polakiem, Murzynem. Po prostu są tacy ludzie, którzy chcą wwalić 
komuś w mordę. Niestety są już tacy ludzie, a to, że łatwiej jest dostrzec to u kogoś, kto 
ma inną skórę. To już jest ich problem. Zawsze, w każdym społeczeństwie są tacy i tacy 
ludzie. Akurat wiesz nie potrafi ę powiedzieć nic takiego przerażającego, bo mnie to nigdy 
nie spotkało, ale rzeczywiście czasem takie „cink ciank cionk”. Czasami ktoś tak mówi, 
ale…wiesz jakieś dzieci, ale to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Nie czuję się wtedy 
pokrzywdzona, że ktoś do mnie tak mówi.

Ze względu na to, od jakiego typu osób słyszą zaczepki, nasi badani nie przy-
wiązują do nich większej wagi. Rozmówcy nie traktowali nieprzyjemnych incy-
dentów poważnie, gdyż były one ich zdaniem inicjowane zazwyczaj przez osoby 
należące do grup negatywnie nastawionych do cudzoziemców w ogóle. 

Młody Japończyk w kontekście kontaktów towarzyskich i rozmów z nowo-
poznanymi dziewczynami mówi z kolei o sytuacjach zabawnych: Ale mnie takie 
pytania głupie zadają, pytają skąd pochodzę, jak jest w Japonii! [śmiech] ale za-
zwyczaj mówią: „powiedz coś po japońsku”. Zazwyczaj Pikaczu. Albo Pokemon.

Wśród naszych rozmówców stosunek większości Polaków do odmienności 
fi zycznej oceniany jest w sumie raczej pozytywnie, jak w przypadku Wietnamki: 

8 Nieco odmienne są wyniki badań Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przeprowadzone 
w 2010 r. w ramach projektu Vic
 ms’ survey and informa
 on on hate crimes in Poland – wynika 
z nich, że rasistowskie zachowania Polaków wobec osób czarnoskórych są dość powszechne. Ra-
port z ich wynikami autorstwa Agnieszki Mikulskiej ma zostać wydany pod koniec 2010 r.
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(…) jeśli chodzi o takie zwykłe stosunki międzyludzkie, społeczne, to ja uważam, że Polacy 
są naprawdę tolerancyjni. Ja naprawdę bardzo rzadko się spotykałam z jakimiś przeja-
wami nietolerancji, może dlatego, że ja zawsze poruszałam się wśród ludzi… ja byłam 
na studiach. 

Podobnie mówi Japończyk, mieszkający w Polsce od prawie 20 lat:

Różnie bywa, ale akurat dla mnie to… Był raz, dwa razy, coś takiego… nie pamiętam. 
A poza tym ja mam bardzo dobre kontakty z Polakami, tutaj moje, rodzina mojej żony 
ma bardzo dobry kontakt i cały czas jak pracuję i mieszkam, i mam kontakty z Polakami, 
to dla mnie jest to bardzo, nie mam, że jestem inny… nie, nie mieliśmy tego.

Warto na koniec dodać, że dla niektórych osób fakt, iż różnili się zewnętrz-
nie od reszty polskiego społeczeństwa, mógł stanowić zaletę. Byli oni niekie-
dy traktowani z pozytywnym zainteresowaniem, jako osoby atrakcyjne towa-
rzysko. Co więcej, fakt odmienności mógł prowadzić do przekonania o własnej 
wyjątkowości. Mówi o tym młoda Wietnamka, która do Polski przyjechała jako 
dziecko: wtedy [w latach 90.] nie było tylu Wietnamczyków i zdawałam sobie 
sprawę ze swojej wyjątkowości, w tym sensie, że umiejętności językowe i kultu-
rowe.

7.4. Refl eksje o polskich uprzedzeniach i dyskryminacji

Badani cudzoziemcy mieli wiele obserwacji na temat postaw i zachowań Pola-
ków, które nie mają bezpośredniego związku z ich osobistym doświadczeniem, 
ale są oparte na obserwacji różnych sytuacji społecznych. Grupami, które są – 
w opinii badanych – najczęściej narażone na niechęć i dyskryminację ze stro-
ny Polaków, są ciemnoskórzy Afrykanie, Azjaci oraz osoby pochodzące z kra-
jów byłego ZSRR. Holender w trakcie rozmowy na temat pracy obcokrajowców 
w Polsce wyraża przekonanie, że istnieją w tym względzie istotne różnice: 

Rozgraniczmy cudzoziemców może. Tak, myślę, że Anglik, Hiszpan, Niemiec, Duńczyk, Ho-
lender, spoko. No, prawda, większość z nich w ogóle, jak przyjeżdża tutaj, to już ma pracę. 
(…) Gorzej myślę, że może być dla cudzoziemca pokroju, nie wiem Togo, Kongo [śmiech], 
Gabon i takich różnych innych kraje. Gdzie, no, co oni mają do zaoferowania, eem. Fizycz-
na praca, tak, której nikt inny nie chce wykonać. (…) Natomiast rasizm, eee…, znaczy tak, 
ja myślę, że największy problem z rasizmem to może być w pewnym momencie w Polsce, 
to może być w pierwszej kolejności z Wietnamczykami. Dlatego, że to jest grupa łatwo 
rozpoznawalna, bo co innego jest w ogóle ksenofobia, tak, że ludzie boją się obcych, 
którzy zabierają ich prace, kobiety i [śmiech] w ogóle wszystko, tak. Natomiast rasizm 
to jest taki, że od razu widać, Murzyn, Azjata, Indianin, taki, który od razu widać.(…) 
I to jest bolesne. Jak to jest, że on tutaj przyjechał, a on ma mercedesa, a ja nie mam. 
To oni pewno coś oszukują. I trzeba ich jakoś stąd wyrzucić. I ja przypuszczam, że jeżeli 
będą problemy, to przede wszystkim tutaj.
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A więc odmienność fi zyczna i konkurencja ekonomiczna są dwoma czynni-
kami, które bywają oceniane jako źródło ewentualnej dyskryminacji. Zdaniem 
rozmówcy, uprzedzenia Polaków mogą się zwiększać wśród grup społecznych 
pozbawionych sukcesu materialnego. O elementach rasizmu ten sam rozmów-
ca mówi następująco:

Bo z Murzynami tutaj to ja uważam, że Polacy nie mają problemu. Mają problem, jak 
gadają, bo to Murzynek Bambo, a to coś tam, a to asfalt, a to coś tam. Ale ogólnie jest pe-
wien podziw. Tak, bo to Murzyni robią rap, bo to Murzyni grają w koszykówkę, bo to Mu-
rzyni świetnie grają w piłkę nożny, no ogólnie są fajni, śmieszni, kolorowi. Znaczy, abstra-
hując oczywiście mocno rasistowskich tam klimatów, nie ma tego problemu.

Wydaje się, że Holender czyni jakieś ukryte porównanie do stosunku Ho-
lendrów lub innych zachodnich Europejczyków do odmienności fi zycznej. Po-
równajmy jego wypowiedź ze słowami na ten sam temat zamieszkałej w Polsce 
Czeczenki: 

Że nietolerancji? No, ten mój Murzyn, ten sąsiad, mówi czasami, że nawet jak tam za-
mieszkał, na tej Pradze, u nas, to mówili do niego tak, jak on mówił? Bambus, czy coś 
tam, jakoś. Przezywali tak. W stosunku do jego karnacji. I pewnie nie jeden raz. On ma 
taką postawę, taką broniącą, i też wiele razy mówił, że nie, nie są tolerancyjnie, że ciężko 
mu jest bardzo. Ale to też jego życie, on tu studiował, od 15 lat już chyba jest tutaj.

Czeczenka wyraża przekonanie, że zaczepki słowne oraz zachowania rasi-
stowskie, których doświadczają obcokrajowcy w jej otoczeniu, mogą skutecz-
nie uprzykrzać życie w Polsce. Meksykanin potwierdza:

Na pewno jest trudne dla Murzynów, na pewno. I dla Arabów. Nie na pewno, nie na pew-
no. Sądzę. Nie wiem, myślę, że każdy naród jest… ma takie tendencje rasist… każdy naród, 
wszystko jedno który, może być katolicki, może być muzułmański, może być żydowski.

Zastanawiające jest, że w przytoczonej powyżej wypowiedzi rozmówca 
urwał jakby w pół słowa zdanie na temat tendencji rasistowskich – próbuje na-
stępnie złagodzić swoją wypowiedź, zaznaczając, że zjawiska takie zdarzają się 
w każdym kraju, niezależnie od kultury czy religii. Rozmówca zawahał się przed 
nazwaniem sytuacji wprost i dosłownie – być może uznaje, że z jakiś powo-
dów nie należy tego robić. Nasi rozmówcy wskazywali, że osoby ciemnoskóre 
mogą być szczególnie narażone na zaczepki słowne i reakcje agresywne w Pol-
sce. W drugiej kolejności wymieniano osoby o wyglądzie azjatyckim. Hiszpanka 
mieszkająca od 8 lat w Polsce ma następujące obserwacje:

Że jest dyskryminacja, że są reakcje negatywne na innych, to na pewno. Tutaj w moim 
bloku są Wietnamczycy i rzeczywiście Polacy nie reagują na nich tak, jak na mnie. Czasem 
oni myślą, że jestem Ukrainką, ale to nie prowokuje żadnych reakcji, bo to w rozmowach 
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w windzie też nie ma dużo… Ale np. zauważyłam, że krytykują Wietnamczyków i mi się 
zdarzyło nieraz, że oni myślą, że jestem Polką, więc robią jakieś negatywne komentarze 
o Wietnamczykach, na przykład że jak śmierdzi, to jedzenie tych Wietnamczyków, albo 
jak tutaj kaczki w kanale zaczęły jakoś dziwnie chorować, to na pewno to jest wina Wiet-
namczyków.

Zdaniem Hiszpanki opisane wyżej zachowania noszą znamiona dyskrymi-
nacji. Rozmówczyni podejmuje walkę z nimi poprzez publiczne komentowanie 
podobnych wypowiedzi. Zwraca jednocześnie uwagę na istotną rzecz – w sytu-
acji niezadowolenia sąsiadów z zachowania Wietnamczyków, krytyce podlega 
nie to konkretne zachowanie, ale sam fakt azjatyckiego pochodzenia obcokra-
jowców. 

Jako kolejną grupę uprzedzenia i dyskryminacji ze strony Polaków, badani 
cudzoziemcy wymieniają osoby zza wschodniej granicy. Hiszpanka zauważa: 
Tacy trochę starsi, mi się wydaje, że mają jakieś stereotypy, albo nie za bardzo 
lubią Rosjan i Ukraińców, z powodów takich historycznych. Podobne obserwa-
cje, dotyczące stosunku do cudzoziemców przybywających do Polski ze Wscho-
du, ma także turecki biznesmen: Na przykład Polacy chyba trochę Rosjan nie lu-
bią. Albo trochę Niemcy. Trochę nie... To historyczny bunt. Ale nie tak samo. 
Znamienne jest, że nasi rozmówcy przyczyn takiego stanu rzeczy zgodnie upa-
trują w skomplikowanej historii stosunków między wymienionymi narodami, 
logicznie też wiążąc większe uprzedzenia osób starszych z ich indywidualną pa-
mięcią. Ukrainiec zauważa z kolei negatywną zmianę postaw wobec osób z kra-
jów byłego ZSRR, co wyjaśnia stosowaniem określonej polityki historycznej:

Z tego, co zauważam, to coraz większa antypa
 a w stosunku do Rosji Polaków i szcze-
gólnie Ukraińców, bardziej Ukraińców. Myślę, że też z mediami i z tym, że Rosja wstała 
na nogi po tym, jak przy władzy był Jelcyn i zaniedbał to totalnie, że wszędzie wchodzili 
bandyci i tak dalej, i wszyscy już machnęli ręką na tą Rosję, i po prostu ogarnęli to wszyst-
ko – i teraz Rosja stoi ponownie na nogach, jest takim krajem, z którym trzeba się liczyć. 
To nie wszystkim krajom, w ogóle nie wiem czy jakiemuś się podoba, chyba sojuszni-
kom, nie podoba się innym krajom. Dlatego między innymi uważam, że jest taka polityka, 
a nie inna. 

Nierówny stosunek Polaków do cudzoziemców zza wschodniej granicy do-
strzega również rozmówca z Armenii: 

(…) w Polsce jest tak, że innych narodowości trochę inaczej traktują. Nie wszyscy, nie mó-
wię, ale zawsze jest tak, że... Ruski mówili na mnie, a ja przecież nie mam nic wspólnego 
z Ruskimi – jestem Ormianinem. Ruska Mafi a coś tam, coś tam. Ale ludzie są różni, więc 
część chociaż. 

Jego zdaniem obcokrajowcy zza wschodniej granicy Polski i posługujący się 
językiem rosyjskim (lub zbliżonym), bywają postrzegani przez pryzmat nega-
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tywnego stereotypu – wspomnianego wcześniej „Ruskiego”, który kojarzony 
jest m.in. z podejmowaniem nielegalnych działań i członkostwem w mafi i. 

Wśród wypowiedzi naszych rozmówców spotykamy się z zachwytem dla 
postawy Polaków, którzy okazali im mnóstwo pomocy. Czasem były to osoby 
zupełnie przypadkowe. Takie pozytywne opinie wyrażali zarówno rozmówcy 
pochodzący z bogatych krajów europejskich, jak i Afrykanie czy Azjaci. Nie-
co inaczej przedstawiają się opinie osób pochodzących z krajów byłego ZSRR. 
O niechętnym stosunku społeczeństwa polskiego do tej kategorii cudzoziem-
ców mówią nie tylko oni sami, lecz także osoby pochodzące z innych krajów. 

Warto na koniec przytoczyć jeszcze spostrzeżenia Meksykanina, według któ-
rego w latach 80. i na początku lat 90. cudzoziemcy w Polsce postrzegani byli 
w kategoriach korzyści ekonomicznych, w związku z kapitałem fi nansowym, 
który przywozili do naszego kraju. W momencie względnego wyrównania stan-
dardów życia w Polsce i krajach zachodnich oraz gdy przyjazdy obcokrajowców 
stały się bardziej masowe, zaczęto odczuwać wobec migrantów większą nie-
chęć, postrzegając ich obecność raczej w kategoriach zagrożenia niż szansy.

7.5. Bieda i bogactwo – ekonomiczne podłoże różnicy w postawach 

Czynnik ekonomiczny – lubimy bogatych, nie lubimy biednych – pojawia się 
w wypowiedziach badanych cudzoziemców jako wytłumaczenie różnicy w po-
stawach Polaków. Rozmówczyni z Hiszpanii wyraża następującą opinię:

Zależy, jacy to są cudzoziemcy, bo odczuwam, że są pewne różnice. Np. ja jako Hiszpanka 
jestem pozytywnie postrzegana dlatego, że Hiszpania jako kraj też jest pozytywnie po-
strzegana, natomiast jeżeli ktoś pochodzi z Białorusi albo z Wietnamu, albo z Ukrainy, 
czyli po prostu emigracja ekonomiczna z biedniejszych krajów, to wtedy nie jest postrze-
gany tak pozytywnie.

Zdaniem Czeczenki pomoc oferowana jej rodakom w Polsce, a także innym 
obcokrajowcom pochodzącym z krajów mniej rozwiniętych, jest często niewy-
starczająca: 

Kto wynajmie mieszkanie, jak nie masz znajomości? Kto da takiemu Czeczenu czy Afry-
kańczykowi, nie wiem, jak on nie jest jakiś bogaty, to on może sobie apartamenty za 
5 tysięcy czy 3 tysiące wynająć. Wtedy nikt nie będzie mówił obcokrajowiec, chętnie, 
prawda? Bo to są bogaci ludzie. A takiemu zwykłemu nie. 

Doświadczenie rozmówczyni wskazuje, że tacy uchodźcy, jak ona, powinni 
móc liczyć na większą pomoc państwa polskiego. Jest to opinia często powta-
rzana przez uchodźców (przede wszystkim tych z obszaru byłego ZSRR) i cza-
sem nabierająca zabarwienia roszczeniowości. W opinii Czeczenki obywatele 
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biedniejszych państw napotykają na większe problemy w adaptacji. Zauważyć 
zarazem trzeba, że część naszych rozmówców w Polsce zaczynała ekonomicz-
nie „od zera”, a niektórym udało się własnymi siłami dojść do pewnego stopnia 
zamożności.

8. Dystans w kontaktach międzyludzkich – postrzegane różnice kulturowe 
między Polakami a cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce9

Różnice kulturowe dotyczące relacji międzyludzkich mają bezpośredni wpływ 
na życie codzienne cudzoziemców przebywających w danym kraju. Wytyczają 
przebieg procesu ich akulturacji i asymilacji do społeczeństwa przyjmujące-
go. Wpływają na to, jak są w tym społeczeństwie postrzegani. W momencie 
spotkania ludzi wychowanych w różnych kulturach dochodzi do konfrontacji 
ich norm kulturowych – tym silniejszej, im są one odleglejsze. Obowiązujące 
w Polsce odmienne normy zachowania dotyczące relacji międzyludzkich budzą 
silne emocje cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju. Obserwowane 
różnice wywołują zawsze zdziwienie i zaskoczenie. Niekiedy jest to zdziwienie 
pozytywne, gdy własne normy kulturowe, wyniesione z kraju pochodzenia, zo-
stają ocenione krytycznie. Częściej jednak zetknięcie z innym zachowaniem niż 
to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, prowokuje ocenę negatywną. Różnice 
kulturowe mogą dostarczać ekscytujących wrażeń, ale jednocześnie wywołują 
poczucie dezorientacji i niepewności, a w konsekwencji często zagubienia oraz 
obcości. Czasami prowadzą do nieporozumień, szczególnie dotkliwych, jeśli za-
chowanie jednej ze stron zostanie ocenione nieprzychylnie, gdy zostaną do nie-
go przyłożone normy kultury drugiej strony. Mogą spowodować więc obopól-
ną niechęć. To odmienne normy kulturowe są w dużej mierze odpowiedzialne 
za to, że cudzoziemcy często wolą przebywać ze swoimi rodakami w obcym 
kraju zamieszkania, odczuwają bowiem z nimi większe pokrewieństwo mental-
ne – o czym pisano wcześniej.

Analiza różnic kulturowych w zakresie stosunków z nieznajomymi i przyja-
ciółmi oraz w sposobie nawiązywania relacji pozwala lepiej zrozumieć zacho-
wanie obcokrajowców mieszkających w naszym kraju. Ponieważ jednak nor-
my zachowania przestrzegane są odruchowo, a więc są przez nas najczęściej 
nieuświadomione, dopiero spojrzenie z zewnątrz daje możliwość dostrzeżenia 
nienaruszalności pewnych zasad zachowania w Polsce, a tym samym zidentyfi -
kowania ich jako polskich norm kulturowych. 

9 W niniejszym rozdziale wykorzystane zostały wybrane fragmenty raportu przygotowanego 
w ramach zajęć warsztatowych przez Magdalenę Brzezińską. 
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Pytania, dzięki którym uzyskano informacje na omawiany obecnie temat, 
dotyczą różnic między Polakami a rodakami obcokrajowca (pytano na przykład 
o to, co zdziwiło cudzoziemca po jego przyjeździe do Polski, jacy zdaniem roz-
mówcy są Polacy i jakie dostrzega on różnice między nimi a swoimi rodakami). 
Nie we wszystkich wywiadach pojawiły się odpowiedzi na temat dostrzeganych 
przez rozmówców różnic kulturowych. Ich brak może oznaczać, że rozmówca, 
będąc silnie zasymilowanym, już ich nie dostrzega i nie pamięta, albo dostrze-
ga, ale pragnie przekazać badaczowi wizerunek siebie jako osoby całkowicie 
wtopionej w polską kulturę. Niektórzy badani, często z pobudek ideologicz-
nych, dążą do podkreślania cech uniwersalnych dla wszystkich ludzi i minima-
lizowania różnic, które pokazywałyby ich rodaków jako odmiennych. Niekiedy 
z całości wywiadu wywnioskować można, że rozmówca nie ma skonkretyzowa-
nych spostrzeżeń na temat różnic kulturowych lub nie potrafi  ich sformułować.

8.1. Miejsca publiczne

Pierwszym chronologicznie i praktycznie najczęstszym terenem styku kulturo-
wego są kontakty międzyludzkie w miejscach publicznych: na ulicach, w pub-
licznych środkach transportu i w sklepach. Niektórzy z naszych rozmówców za-
uważają, że Polacy w takich sytuacjach utrzymują wobec siebie duży dystans 
– najczęściej nie nawiązują żadnego kontaktu. Dla cudzoziemca pochodzącego 
z odmiennej kultury niepisane zasady regulujące zachowanie w tych sytuacjach 
w Polsce są przyczyną jednego z pierwszych szoków kulturowych. Tak wspomi-
na swoje doświadczenia rozmówca pochodzący z Demokratycznej Republiki 
Kongo: 

Taki też pierwszy szoku był, że (...) w autobusie, w tramwaju jak mówiłem do komuś „dzień 
dobry” – tego czasu nie wiedziałem – nie. To oni – taki, taki, taki – taki grymasy, taki. Ta-
kie tradycje, że jak siedzisz koło kogoś, nawet kogo nie znam, trzeba mówić „dzień dobry”, 
„cześć”. A nie: mówisz „cześć” – „Ja cię nie znam” [imituje cienkim głosikiem, podnosząc 
przy tym ręce w karykaturalnym geście przestrachu z miną zdziwienia i oburzenia]. 

Rozmówca ze zdumieniem odkrywał, że to, co wydawało mu się natural-
nym zachowaniem wobec osoby, z którą znalazł się w bezpośredniej bliskości 
fi zycznej, dzieląc z nią siedzenie w autobusie, a mianowicie odnotowanie obec-
ności tej osoby i zareagowanie na nią uprzejmym pozdrowieniem, okazuje się 
zachowaniem niedopuszczalnym w kulturze polskiej. Reakcja, z jaką spotykał 
się ze strony współpasażerów – nieodwzajemnienie pozdrowienia, zdziwienie, 
oburzenie lub niechętne grymasy twarzy – była bardzo nieprzyjemna i ujaw-
niała, że zachowanie cudzoziemca było naruszeniem niepisanych norm. Normy 
te, odruchowo przestrzegane przez Polaków, głoszą, że usiłowanie nawiązania 
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kontaktu przez nieznajomych na ulicy bądź w autobusie bez konkretnej, uza-
sadnionej przyczyny jest niedozwolone.

Kongijczyk kontynuuje: W Afryce na przykład można powitać komuś, który 
nie znasz, to dlatego, że oczy się, oczy się popatrzą i mówisz „cześć”. A w Pol-
sce to mówi: „Aaaa!”, szok w ogóle – szok, szok. Z porównania, jakie robi ba-
dany, wynika, że spontaniczność i bezpośredniość w nawiązywaniu kontaktu 
między nieznajomymi są w kulturach afrykańskich wartościowane pozytywnie. 
W Polsce poprawne oraz zrozumiałe jest zachowanie dystansu i to on jest war-
tością. Oznacza on poszanowanie prywatności innych osób i nienarzucanie 
swojej obecności innym. Różnimy się pod tym względem również z przedsta-
wicielami narodów latynoamerykańskich. Peruwianka ma następujące spo-
strzeżenia: 

(…) te różnice kulturowe były takie zaskakujące i czasem takie nieciekawe. Eem... 
Bo w Ameryce Południowej my jesteśmy przyzwyczajone, czy przyzwyczajeni do takiej 
bardziej bezpośredniej formy kontaktu z ludźmi. A tu okazało się, że... że to nie jest ta-
kie proste. Że to nie wszyscy tak się zachowują. Więc mieliśmy sporo kłopotów przez to. 
Nie tylko ja – inne osoby również. Dlatego, że nam się wydawało, że to jest rzecz normal-
na, a okazało się, że w Polsce raczej to nie jest... 

Rozmówczyni opowiada o początkach swojego pobytu w Polsce, gdy ona 
i koleżanka z Peru próbowały nawiązywać rozmowę z osobami przypadkowo 
spotykanymi w okolicy miejsca zamieszkania lub w sklepie, na co reagowano 
podejrzliwością. Taka konfrontacja norm kulturowych prowadzi do dezorienta-
cji i niepokoju. W efekcie Peruwianka przyznaje: no, my nie bardzo wiedziałyś-
my, jak się zachowywać na przykład. Urugwajka, która w odróżnieniu od Peru-
wianki przyjechała do Polski wraz z poznanym wcześniej partnerem, Polakiem, 
inaczej ocenia tutejsze zachowanie nieznajomych względem siebie: 

(…) a potem przyjechałam tutaj i chodziliśmy po znajomych męża, to wtedy on nie był jesz-
cze mężem i wtedy to wrażenie było takie, że oni byli bardzo ciepli, bardzo... i na ulicach 
miałam wrażenie też, ale mówię, to było parę lat temu i ja byłam osobą... ale to można 
nadal mówić, coś takiego, taka delikatność, taka lekka nieśmiałość, to było dla mnie bar-
dzo widoczne, tak na ulicach, (…) jak myślę o tym, bardzo pięknie to wygląda z mojej pa-
mięci, no, że ci ludzie tacy dyskretni na tych ulicach, takie puste, bo wakacje, bo nie wiem, 
takie mam wrażenie...

Niewątpliwie towarzystwo partnera i fakt poznawania Polaków za jego po-
średnictwem „zamortyzowały” zderzenie kulturowe. Urugwajka widzi w Pola-
kach delikatność, lekką nieśmiałość, dyskrecję. Ona również dostrzega w Polsce 
dystans panujący w kontaktach między nieznajomymi w miejscach publicznych, 
zapewne większy niż w jej własnej kulturze. Opisuje jednak te różnice w sposób 
bardzo dla Polaków pozytywny.
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Podobną kwes� ę komentuje 22-letnia Ukrainka. Mówi, że ludzie na ulicy 
czy w środkach transportu miejskiego w Warszawie w ogóle ze sobą nie rozma-
wiają, inaczej niż w dużym mieście na Ukrainie: 

Kijów jest nocnym miastem, dziennym, nocnym, trochę zwariowanym miastem, bezpo-
średnim i jakby to powiedzieć ekspresywnym. Po prostu, zawsze innym – o można tak 
powiedzieć. Ludzie są jeszcze bardziej jakoś tak komunikatywni, bo tutaj już tak, bardziej 
taka działa kultura europejska. Każdy tak sam za siebie, każdy milczy, w ogóle nikt nikomu 
nie powie. 

Rozmówczyni negatywnie ocenia całkowity brak kontaktu werbalnego mię-
dzy ludźmi w polskim mieście. Większy stopień komunikacji między nieznajo-
mymi kojarzy z takimi cechami, jak ekspresja, nieprzewidywalność i zdolność 
do szaleństwa, wartościowanymi przez nią pozytywnie. Polską powściągli-
wość przypisuje europeizacji, której nie wartościuje pozytywnie. Jest ona ra-
czej synonimem izolacji społecznej jednostek, natomiast indywidualizm wią-
że z egoizmem i postawą obojętną – aspołeczną. Rozmówczyni ta opowiada 
o nieprzyjemnych doświadczeniach, gdy ona lub inna osoba jadąca autobu-
sem potrzebowała pomocy, a nikt ze współpasażerów jej nie udzielił, mimo 
że nie wiązałoby się to dla nich z ryzykiem, a jedynie niewygodą, ewentualnie 
nieprzyjemnością: Przeraża mnie to po prostu. Ludzie nie żyją, chodzą jak cie-
nie po prostu. Nazywam to martwym miastem – komentuje.

Poza kwes� ami otwartości na osoby nieznajome, niektórzy z badanych cu-
dzoziemców twierdzili, że Polacy mówią ciszej niż ich rodacy. Gabończyk zesta-
wił przy tym Polaków z Francuzami, którzy też mówią cicho, a Gabon z Hiszpa-
nią, gdzie w jego odczuciu mówi się głośno. Hiszpanka taką cechę polskiego 
zachowania wymienia jako pierwszą i główną różnicę między Polakami a Hi-
szpanami. Przypisuje ją naszym zahamowaniom towarzyskim i łączy z trudnoś-
ciami w nawiązywaniu kontaktów. Na pytanie badaczki: A tak w porównaniu 
z Hiszpanami, jacy są Polacy? Odpowiada: 

Krzyczą mniej, to na pewno. I to chyba wszystko. Bo mi się wydaje, że to, że Hiszpanie 
są otwarci, to nie jest do końca prawda. To prawda, że spędzają długi czas na ulicy. To Po-
lacy tak nie robią, bo tutaj jest zimno, ale mi się wydaje, że to nie są takie różnice mocne… 
Są bardziej cisi. Na początku wydają się takie sztywne, ale to chyba tylko na początku.

Rozmówcy z czasem sami przyzwyczajają się do cichszego mówienia i zaska-
kuje ich zachowanie ich rodaków: ja to widzę, jak przyjadą do mnie z Urugwa-
ju, to widzę jak oni krzyczą, a jadę teraz do Urugwaju z Włoch, to buzia kilka 
poziomów do góry. Gabończyk stwierdza, że jego głośniejszy sposób mówienia 
przeszkadza, denerwuje Polaków. Kongijczyk komentuje to następująco: Afry-
kańczyków w ogóle głośno mówią – to pierwsze. (…) I… ludzie się czują: „Aah, 
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aaa, on jest... on jest za... za dużo! To ostatnie spostrzeżenie rozmówcy jest bar-
dzo wnikliwe. Polacy, słysząc osobę, która mówi w ich odczuciu zbyt głośno, od-
bierają ją jako nadmiernie ekspansywną (on jest „za dużo”). Zachowanie takie 
postrzegają jako narzucanie swojej obecności. Różnica kulturowa sięga tu bar-
dzo głębokiego poziomu – tam, gdzie wartością podstawową jest więź między-
ludzka, tam dbanie o prywatność schodzi na drugi plan. W przypadku kultur 
afrykańskich głośne prowadzenie rozmowy jest formą utrzymywania stałego 
kontaktu z innymi ludźmi, ale zarazem stanowi pewnego rodzaju przyzwolenie 
na włączenie się innych osób do tej relacji. W przeciwieństwie do tego, w kul-
turach wielu krajów europejskich ważniejsze wydaje się właśnie owo „niena-
rzucanie się” oraz poszanowanie prywatności innych poprzez ograniczenie kon-
taktu z nieznajomymi czy rozmowy w miejscach publicznych ściszonym głosem.

8.2. Zdystansowani ale uprzejmi?

Wydaje się, że pozytywną stroną dużego dystansu, jaki Polacy zdaniem wielu 
cudzoziemców utrzymują między sobą w miejscach publicznych, jest uprzej-
mość. Cudzoziemcy z krajów zza naszej wschodniej granicy wskazują na wyższy 
poziom kultury osobistej Polaków. Ta sama rozmówczyni z Ukrainy, która narze-
kała na brak kontaktu między ludźmi w polskim mieście oraz na ich obojętność 
wobec siebie, na pytanie o to, co jej się w Polsce szczególnie podoba, odpowia-
da: Większa kultura w zachowaniu. Mimo to, że powiedziałam, że to jest mar-
twy naród. Podoba mi się wyższy poziom kultury. Inna Ukrainka wypowiada się 
w podobnym tonie – na pytanie, co chciałaby przenieść z Polski na Ukrainę: 
Wszystko [śmiech], zwłaszcza kulturę, naprawdę tego tam brakuje. Rozmów-
czyni z Armenii porównuje nas z Rosjanami i stwierdza, że Polacy są bardziej 
uprzejmi i kulturalni.

Za grzeczność i uprzejmość chwali Polaków również 35-letni Czeczen, za-
uważając jednocześnie, że takie zachowanie pomaga unikać konfl iktów: 

Bo jak kogoś, no na przykład w tramwaju czy w autobusu dotkniesz, to przepraszam. Jak 
ktoś ciebie, to też przepraszam. Taki… to wygląda jakby bardzo dobrze. Bo można tak na 
przykład, jeżeli ktoś ci przeszkodzi, coś zrobi, to jeżeli przeprosi, to od razu gniew schodzi. 

Podobnie rozmówczyni z Białorusi postrzega Polaków jako bardziej kultural-
nych niż jej rodacy. Podkreśla ona z kolei większy stopień uprzejmości w sto-
sunku do klientów w polskich sklepach: 

To czasem już tęsknię za Warszawą bardzo. Kultura inna, usługi, odczuwasz, że jak przy-
chodzisz, to ludzie się do ciebie uśmiechają, może to nie jest też tak idealnie, jak w Hiszpa-
nii czy we Włoszech, ale jest bardzo blisko ich i przychodzisz do sklepu jakiegoś, to sprze-
dawczyni będzie skakać przed tobą: „A może pani to chce, a może pani to przymierzy?”, 
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a na Białorusi jest więcej państwowych przedsiębiorstw, i tam przychodzisz do pracy, 
nie żeby więcej od ciebie kupili, tylko żeby odsiedzieć swoje godziny, i jak ktoś ma coś 
prywatnego, to dba o to, żeby klient był zadowolony i szczęśliwy, i to jest właśnie inny 
poziom usług.

Ocena uprzejmości Polaków, dokonana przez cudzoziemców z Europy Za-
chodniej, między innymi właśnie z Hiszpanii, a także z Wielkiej Brytanii, nie jest 
już jednak tak pozytywna. Również badani Japończycy krytycznie wypowiadali 
się na temat polskiej uprzejmości. Według Hiszpanki, jej rodacy w Polsce: 

Narzekają na klimat na pewno i czasem też na ludzi, w tym sensie, że rzeczywiście... 
codziennie na ulicy, traktowanie klientów na przykład w restauracjach czy na poczcie 
albo… pierwszy kontakt jest zawsze trudny, często jest trudny. O wiele więcej, więcej niż 
w Hiszpanii, rzeczywiście to pierwsze wrażenie jest dosyć negatywne. 

Rozmówczyni dalej wyjaśnia: 

To jest oczywiście kulturowa różnica, bo w Hiszpanii na ulicy i w sklepach, urzędnicy 
to nie tak bardzo, (...) urzędnicy też potrafi ą być bardzo niemili w Hiszpanii, ale nie aż tak. 
Ten pierwszy kontakt w Hiszpanii wygląda inaczej i to jest różnica kulturowa. I Hiszpanie 
często odbierają ta pierwsza zimna reakcja Polaków jako agresja, chociaż tak nie jest. 
Po prostu to jest norma, nie ma tutaj specjalnej agresji, po prostu tak jest na początku, 
a w Hiszpanii tak nie jest. Jest ogromna różnica, jeśli chodzi o ten pierwszy kontakt. 

Na podobną kwes� ę zwracają uwagę Urugwajka i Gruzin, którzy zauważają, 
że Polacy mniej się uśmiechają od innych narodów. Urugwajka mówi to o sprze-
dawczyniach w sklepie, usprawiedliwiając jednocześnie ich zachowanie długą 
i żmudną pracą przy kasie. Spostrzeżenia 27-letniego rozmówcy z Gruzji doty-
czą Polaków ogólnie: Czasem brakuje mi takiego zwykłego uśmiechu. W Gruzji, 
jak ktoś nie jest bardzo zamyślony, to zwykle ma taki tlący się mały uśmieszek, 
gdzieś tam w kąciku. W przeciwieństwie do Gruzinów, u których według ba-
danego pogodny wyraz twarzy jest czymś powszechnym, zwyczajnym, niemal 
odruchowym, Polakom brakuje uśmiechu, który komunikowałby pozytywne 
nastawienie do otoczenia. 

Rozmówca z Japonii również negatywnie ocenia stopień uprzejmości obsłu-
gi w polskich sklepach. Jego ocena jest wręcz dokładnie przeciwna do oceny 
Białorusinki: 

I taka właśnie kultura to zależy od jednostki. Na przykład w sklepie są bardziej, nie wiem, 
w sklepie pani na przykład nie ma szacunku… raczej… W Japonii to jak wchodzisz do skle-
pu to od razu są bardzo mili, podają wszystko, są… mili. W Polsce raczej nie. 

W oczach Brytyjczyków także nie wypadamy najlepiej pod względem 
grzeczności. Jednak podczas gdy Hiszpanka, krytykując polskie niemiłe nasta-
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wienie do ludzi w miejscach publicznych, najbardziej podkreśla chłód, a więc 
brak pewnej otwartości i serdeczności, jako pożądanego składnika stosunków 
między nieznajomymi, rozmówca z Wielkiej Brytanii narzeka na bardziej for-
malne przykłady nieuprzejmości. Uderza go na przykład, że Polacy nie dzięku-
ją, gdy ktoś im otworzy drzwi. Inny Anglik opowiada, że zachowanie Polaków 
bardzo go w kilku przypadkach rozzłościło. Okoliczności, które opisuje, ilustru-
ją zachowania, w których ludzie nie uwzględniają obecności innych wokół sie-
bie – co można postrzegać jako agresję. Przykładem może być bardzo mocne 
pchnięcie drzwi obrotowych, podczas gdy przechodzą przez nie równocześnie 
inne osoby. 

Podsumowując wypowiedzi naszych badanych, nasuwa się wniosek, że oce-
na uprzejmości Polaków może być skrajnie różna, w zależności od ich kraju 
pochodzenia. Cudzoziemcy z krajów zza naszej wschodniej granicy wskazują 
na wyższy poziom kultury osobistej Polaków, podczas gdy ci z Europy Zachod-
niej i z Japonii oceniają go krytycznie. 

8.3. Od nieznajomego do przyjaciela

Przy pierwszym kontakcie Polacy postrzegani są przez wielu rozmówców jako 
zdystansowani. Wielu z nich komentuje, że proces poznawania się – przejścia 
od kategorii „nieznajomy” do kategorii „znajomy”, a tym bardziej „przyjaciel” 
– jest w Polsce długotrwały. Przyczyn takiego wrażenia rozmówców należy za-
pewne szukać z jednej strony w postrzeganym stosunku Polaków do obcokra-
jowców, z drugiej jednak strony pewne obserwacje cudzoziemców wskazują, 
że chodzi również o relacje między samymi Polakami. Porównując sposób na-
wiązywania znajomości w Polsce z tym znanym z własnego kraju pochodzenia, 
rozmówcy stwierdzają, że Polacy, poznając człowieka, traktują go z dystansem 
i długo ten dystans utrzymują. Mówią o tym w wywiadach rozmówcy z Afryki 
(Kongijczyk), Ameryki Południowej (Peruwianka), południowej Europy (Włosz-
ka, dwie Hiszpanki) oraz Ormianin i Ukrainka, która wypowiada bardzo dobit-
ne zdanie, podkreślając, że bariera w kontaktach utrzymuje się niekiedy bardzo 
długo: Szczerze, jeszcze nigdzie nie poczułam, że jestem swoja, jeśli chodzi o Po-
laków. Jednak podchodzą z dystansem.

Zdystansowana postawa Polaków przy poznaniu bywa opisywana w katego-
riach temperatury kontaktów: Polacy byli trochę zimni. I Polacy, żeby ich po-
znać, trzeba więcej czasu (Włoszka) albo w kategoriach przestrzennych: naj-
pierw jest dystans (Ukrainka), trzymają osobę na odległość (Peruwianka). 
Początkowy kontakt bywa określany jako trudny, a pierwsze wrażenie jako do-
syć negatywne (Hiszpanka). Włoszka komentuje: Pierwsze wrażenie jest takie, 
że było trudno dotrzeć. Ormianin ujmuje to następująco: Ormianie są bardzo 
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komunikatywni, w sensie, dla nich nie ma problemu kogoś poznać, zawsze tak, 
no, robią zamieszanie. Polacy tak trochę bardziej z dystansem. W tej ostatniej 
wypowiedzi Ormianin wskazuje na brak ważnej umiejętności u wielu Polaków 
– komunikatywności, podczas gdy wcześniejsze opinie podkreślały problem 
po stronie cudzoziemców i ich trudną sytuację bycia trzymanym na dystans. 

Niektórym cudzoziemcom jednak polskie normy zachowania przy nawiązy-
waniu znajomości odpowiadają: 

No, rzeczywiście, ten pierwszy kontakt jest zupełnie inny, Polacy na początku wyglądają 
na to, że są bardzo poważni. Natomiast ja to lubię. Na przykład to, że w Hiszpanii trzeba 
całować każdego, każdą nową osobę, którą ci przedstawiają, to teraz mi się to wydaje 
koszmar. O wiele bardziej lubię ten sposób polski, że podajesz rękę i już, bo się nie znamy, 
i jak będziemy się znać, to wtedy się całujemy, tak? 

Hiszpance, od 8 lat przebywającej w Polsce, powściągliwość Polaków wyda-
je się bardziej adekwatna do rzeczywistego braku zażyłości pomiędzy osobami, 
które dopiero się poznają.

Nie wszystkich cudzoziemców również uderza brak otwartości w kontaktach 
między Polakami. Japończycy są we własnej opinii bardziej zdystansowani i za-
chowanie Polaków może być dla nich z początku zaskakujące: Polacy są bar-
dzo otwarci, bo Japończycy jakoś na początku nie są otwarci, powoli... A Polacy 
to od razu jakoś. I bardzo swobodni są, i to mnie na początku zaskoczyło.

Niektórzy rozmówcy zwracają ponadto uwagę na większy stopień formalno-
ści kontaktów wśród osób nieznajomych albo znających się słabo. Polska nor-
ma zachowania, nakazująca zwracanie się do dorosłej osoby na „pan”, „pani”, 
jest dla przedstawicieli niektórych kultur uderzająca. Kongijczyk: Nazywam się, 
Eric, a nie nazywam się pan Eric. Nie, ja nie jestem pan. Jestem Eric. Rozmów-
cy zauważają, że taki sposób zwracania się do siebie zwiększa dystans między 
poznającymi się osobami. Kontakt jest przez to mniej bezpośredni: W Pol-
sce pierwszy raz, jak ludzie spotykają, mówią: pan – pani... [śmiech] W Kon-
go od razu... Jak sugeruje rozmówca, w Kongo „od razu” – a w Polsce nie „od 
razu” jest sympatycznie, serdecznie czy ciepło. W Polsce fakt, że nie znamy się 
zbyt dobrze, jest wyraźnie zaznaczony przez sposób, w jaki można zwracać się 
do danej osoby. Dopiero na kolejnym etapie znajomości, jeżeli jej charakter 
stanie się bardziej nieformalny, może (lecz nie musi) nastąpić przejście na „ty”. 
Podobne odczucia na temat roli formalnego tytułowania osób w utrzymywaniu 
dystansu wyrazili rozmówcy z Armenii i Włoch. Włoszkę bardzo dziwi, że moż-
na zwracać się per „pan” do kogoś, kto ma dwadzieścia kilka lat. Uważa, że taka 
forma byłaby bardziej uzasadniona między starszymi osobami.

Ciekawe, że obecnie, po 12 latach spędzonych w Polsce, rozmówczyni owa 
postrzega wspomnianą różnicę kulturową z odwrotnej pozycji: 
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Teraz to nie robi na mnie wrażenia. Teraz jestem bardziej Polką, niż Włoszką, uważam. 
Mówię ci, że bardziej robi na mnie wrażenie, jeśli barman włoski, który nie znając mnie, 
mówi do mnie „cześć”. Myślę sobie, kurde, kto cię zna, powinieneś mówić do mnie per 
„pani”. 

Większą nieformalność w odnoszeniu się do siebie nieznajomych badana 
odbiera obecnie jako spoufalanie, niezgodne z faktycznym stopniem bliskości 
relacji. Oprócz tego odnotowuje, że w normach dotyczących formalności kon-
taktów między ludźmi nastąpiły przez czas jej pobytu w Polsce zmiany: No, 
na pewno ta europeizacja, w sensie mentalna, to na bank, takie standardy, ta-
kiego samopoznawania, że nie trzeba np. mówić per „pani”, per „pan”, ludzie 
się coraz bardziej bezpośrednio dogadują, to są zmiany tego typu. Rozmówczy-
ni ocenia to pozytywnie i wiąże z europeizacją mentalności Polaków. 

Inni obcokrajowcy nie wspominają o formalnym sposobie zwracania się 
do siebie, mówiąc o różnicach między Polakami a własną narodowością. Mo-
żemy się domyślać, że dla jednych nie są one aż tak uderzające, by o nich pa-
miętać i wymienić wśród najważniejszych. Dla innych prawdopodobnie nie ma 
w formalnym tytułowaniu się nic dziwnego. Wydaje się, że w krajach pocho-
dzenia niektórych innych cudzoziemców obowiązuje podobny lub nawet więk-
szy niż w Polsce stopień formalności w kontaktach międzyludzkich. 

Trudności przy nawiązaniu pierwszego kontaktu z Polakami, na jakie skarżą 
się niektórzy z badanych obcokrajowców, często, w odczuciu tych rozmówców, 
rekompensuje głębia późniejszej relacji. Jak ocenia Hiszpanka: Na początku wy-
dają się takie sztywne, ale to chyba tylko na początku. Kiedy uda się pokonać 
początkowy dystans, przekroczyć pewną granicę, to przyjaźnie z Polakami oka-
zują się głębokie i silne. Tak opisuje to Peruwianka: 

Tak, jak mówiłam, jak się już Polak przekonuje do jakiejś osoby, naprawdę jest bardzo 
fajny. Są bardzo fajni przyjaciele i bardzo... i tak dalej. Tak, że... nie można powiedzieć, 
że nie. Tylko, tylko kwes
 a właśnie tego, prawda? Żeby, żeby pozwolili przejść tą, tą gra-
nicę. (…) Bo inaczej, inaczej to się nie da. Zawsze trzymają osobę na odległość, prawda? 
Na odległość. To jest ich terytorium i nie wkraczaj. 

Ormianin stwierdza, że wprawdzie Polacy przy poznawaniu zachowują dy-
stans, ale jeżeli tak rozkręcisz, to można. Natomiast Kongijczyk uważa, że Po-
lacy są otwarci dopiero „po piwie”, albo jak się ich już trochę pozna, ale wtedy 
okazują zainteresowanie i serdeczność. Włoszka mówi, że chociaż do Polaków 
na początku „trudno jest dotrzeć”, to: Jak się dociera to już spoko, szczególnie, 
jak są imprezy. Na tym to polegało, taki chrzest inicjacyjny. Ta przyjaźń. Ta wiel-
ka przyjaźń trwa. Powyższe wrażenia są nierozerwalnie związane z doświadcze-
niami rozmówców jako cudzoziemców w Polsce i omawianymi wcześniej posta-
wami Polaków wobec nich.
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Interesujące jest również porównanie, jakie przeprowadza jedna z Hiszpa-
nek, zestawiając Polaków ze swoimi rodakami. Według niej, bardziej wylewny 
sposób bycia Hiszpanów przy poznawaniu się nie gwarantuje silnej więzi na dal-
szym etapie znajomości. Przeciwnie, ta początkowa łatwość kontaktu może stać 
w sprzeczności z późniejszą trudnością zbudowania prawdziwej przyjaźni: 

Rzeczywiście jest różnica w charakterach, dlatego, że Hiszpanie na początku wydają się, 
że są bardzo tacy otwarci, hałaśliwy, dowcipni, ale żeby mieć taką bardziej głęboką przy-
jaźń, to nie jest takie proste. Że pierwszy kontakt jest taki bardzo pozytywny, ale potem, 
żeby dojść do prawdziwej przyjaźni, to jest o wiele trudniej. Natomiast w Polsce rzeczywi-
ście ten pierwszy kontakt jest trudniejszy, ale zdarza się, że można zostać przyjaciółmi. 

Przyjaźnie to oczywiście sprawa bardzo indywidualna, ale w wypowiedziach 
naszych rozmówców pojawiają się też pewne ogólne spostrzeżenia na temat 
jakości relacji międzyludzkich w Polsce w porównaniu do tych w kraju ich po-
chodzenia. Rozmówcy z Japonii mówili o tym, że Polacy są przy pierwszym po-
znaniu bardziej otwarci niż ich rodacy, a co więcej, ocenili długotrwałe relacje 
między Polakami jako bardziej serdeczne, głębsze i trwalsze. Wypowiedzi takie 
pochodziły od osób w różnym wieku i takich, którzy w różnym momencie swo-
jego życia przyjechały do Polski. Młody mężczyzna, który do Polski przyjechał 
jako 10-letni chłopiec, był na początku zdziwiony tym, że: ludzie tak bardzo ot-
warci i koledzy od razu do mnie mówili po polsku i mogłem dobrze wtedy roz-
mawiać po polsku i często mi pomagali. Sądząc po normach zachowania, jakie 
znał ze swojej kultury, nie spodziewał się tak szybko nawiązać dobrych koleżeń-
skich relacji. Warte podkreślenia jest zdziwienie 40-letniego Japończyka z po-
wodu długoletnich przyjaźni jego żony, Polki: 

I jeszcze dla mnie to jest fajne, że żona moja jeszcze z koleżanki z podstawówka rozma-
wia, one są nie wiem, chyba z dziesięć tych kobiet… one po tylu latach jeszcze rozmawiają 
ze sobą… Japończycy nie lubią się tak… Oni są bardziej samotni, a jak już, to w rodzinie. 
A w Polsce to częste chyba. 

Inni Japończyk oddaje tę cechę mentalności rodaków określeniem „do sie-
bie”: Raczej do siebie. Charakterystyka Japończyków to nie jest taki do... Raczej 
do siebie. I to jest trochę, utrudnia komunikowanie.

Mimo że Japończycy oceniają Polaków jako bardziej serdecznych, niektórzy 
zauważają, że stopień tej serdeczności zmalał wraz z przemianami społeczno-
-gospodarczymi, które zaszły w Polsce na skutek zmiany ustroju i przemian, 
jakie one za sobą pociągnęły. Rozmówczyni w średnim wieku, która w Polsce 
mieszka od 14 lat, skarży się na wzrost materializmu i upadek serdeczności 
międzyludzkiej w ciągu jej pobytu w Polsce. Ten wątek pojawia się w wypowie-
dziach wielu badanych. Szczególnie silnie przejawia się u tych, którzy negatyw-
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nie oceniają panujące obecnie stosunki międzyludzkie. Za przykład mogą po-
służyć odczucia Ormianki. Zapytana o to, co jej się w Polsce nie podoba, mówi: 

Nie podoba mi się mentalność, nieufność, zamknięci są, nie ma takiej serdeczności, tro-
chę egoistyczni są, potem komputer (…). W Armenii do 12 w nocy dzieci się bawią, nie ma 
‘moje’ tylko ‘nasze’. Dlatego u nas rzadko się zdarzają samobójstwa. Ludzie tak są zwią-
zani, że jak ma problem, to od razu może porozmawiać. (…) [W Polsce] wyścig szczurów. 
Rzadko się widują z dziećmi, stale czegoś mało, takie dążenie do materialnych rzeczy, 
ale życie ucieka i potem widać, że się nie zajmowałeś dzieckiem albo coś, taka trochę 
ta amerykanizacja. Biorą to, co na Zachodzie, papugują.

Zdaniem badanej, w Polsce nie ma poczucia takiej więzi z innymi ludźmi, 
jak w Armenii, a w konsekwencji ludzie nie otrzymują takiego emocjonalnego 
wsparcia od otoczenia. Bardzo negatywnie ocenia ona skupienie się na osiąg-
nięciach zawodowych, kosztem zaniedbywania opieki czy kontaktów z dziećmi, 
i uważa to za bezmyślne kopiowanie wzorców z Zachodu. W podobnym duchu 
wypowiadają się rozmówcy z Gruzji i Ukrainy. Zwracają oni uwagę na tempo 
życia w Polsce (w Warszawie), brak czasu na spotkania ze znajomymi, materia-
lizm i „wyścig szczurów”.

8.4. Bezpośredniość i pośredniość kontaktu międzyludzkiego

Kolejnym aspektem relacji międzyludzkich, na który zwracali uwagę bada-
ni, jest kwes� a bezpośredniości bądź pośredniości kontaktów. Punkty widze-
nia są tu zróżnicowane w zależności od kultury – część obcokrajowców (jak 
np. Afrykanie), jest przyzwyczajona do kontaktów bardzo bezpośrednich, inni 
we własnym kraju doświadczają większego stopnia pośredniości kontaktów 
międzyludzkich niż w Polsce. Dla przykładu, 24-letni Japończyk, student Aka-
demii Muzycznej, opowiada o trudnościach w relacjach sąsiedzkich związa-
nych z grą na fortepianie w mieszkaniu. Polscy sąsiedzi, którym przeszkadzają 
dźwięki instrumentu, „walą w ścianę”, a w Japonii wieszali [kartkę na tablicy 
ogłoszeń], jak grałem, mogłem grać tylko godzinę. (…) Dziennie, tak. I jak ja-
kąś minutę albo dwie przekroczyłem, to od razu wieszali, że było przekroczenie 
godziny. Chociaż i jedni, i drudzy sąsiedzi komunikują swoje niezadowolenie 
w taki sposób, że nie dochodzi do konfrontacji twarzą w twarz, Polacy robią 
to bardziej bezpośrednio. „Walenie w ścianę” jest jasnym komunikatem, odbie-
ranym przez sąsiadów od razu, na bieżąco. Pozwala ponadto dać upust nagro-
madzonej złości i „na gorąco” ją wyrazić. Dla kontrastu, komunikat japońskich 
sąsiadów nie zostaje wysłany od razu, nie jest też jednocześnie nadawany i od-
bierany. Kontakt jest dodatkowo zapośredniczony przez użycie pisma. Przekaz 
jest dzięki temu bardzo zdystansowany, unika się spontanicznej ekspresji ja-
kichkolwiek emocji. Zachodzi tu daleko posunięta pośredniość komunikacji. 
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Analizując zachowanie japońskich sąsiadów, możemy wywnioskować, że 
wartością w tamtejszej kulturze jest zapanowanie nad emocjami i uniknięcie 
bezpośredniej konfrontacji, a być może również bardziej ogólnie: unikanie bez-
pośredniego kontaktu, który mógłby być kłopotliwy. Wydaje się, że nawet w sy-
tuacji konfl iktowej dominującą pozostaje wartość utrzymania spokoju między 
sąsiadami, podkreślana również przez innego z naszych japońskich rozmów-
ców. To ona reguluje zachowanie poróżnionych stron. Młody Japończyk, który 
opowiada o trudnościach z grą na instrumencie, ocenia jednak postępowanie 
swoich sąsiadów w ojczyźnie jako „bardzo niesympatyczne”. Mówi, że tak okre-
ślał je również jego ojciec. Można się domyślać, że choć zdystansowane i neu-
tralne, pisemne pouczenie może być bardziej dokuczliwe dla rozmówcy przez 
swoją jawność dla pozostałych sąsiadów (kartka zostaje powieszona na tablicy 
ogłoszeń na parterze budynku, więc jest widoczna dla wszystkich). 

Wietnamka, która do Polski przyjechała jako dziecko, zwraca uwagę na jesz-
cze jeden aspekt większej bezpośredniości kontaktów w Polsce. Podkreśla ona 
różnice w wychowaniu młodzieży, przejawiające się w kulturze wietnamskiej 
ograniczaniem możliwości wyrażania własnego zdania przez uczniów. Hierar-
chia i autorytet są w Wietnamie wartościami niezwykle cenionymi, kultura 
polska jest w tym względzie bardziej bezpośrednia i egalitarna. W Polsce roz-
mówczyni trudno było przystosować się do sytuacji, w której nauczyciele pytali 
ją o opinie:

Ja miałam ogromne trudności na początku, żeby… nie potrafi łam…, nie miałam własnego 
zdania na jakiś konkretny temat, że dostałam jakieś: co ty myślisz o tym, o tym, o tym. 
To ja po prostu kompletnie nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Zawsze byłam przyzwy-
czajona, że ktoś mi poda jak na tacy, że tak powinnam myśleć, że ten utwór jest taki, więc 
on jest taki i ja tak sądzę, a tutaj z kolei nauczyciele pytają, co ja sądzę, więc ja po pierw-
sze jestem do tego nieprzyzwyczajona, do takiego stylu edukacji, a po drugie moje zdanie 
zaczyna się liczyć, bo w Wietnamie ja się liczyłam tylko wobec tych, którzy są powiedzmy 
mniejsi ode mnie, czyli np. młodsze dzieci, albo wobec, jak byłam gospodarzem, wobec 
całej mojej klasy, a wobec innych to ja jestem, to jest taka hierarchia…

9. Różnice religijne i religijność: przeszkoda czy pomoc w adaptacji

Jedną z ważnych i szczególnie intymnych sfer kulturowych jest religia: religij-
ne przekonania, religijne praktyki, obrzędy publiczne, a także związane z nimi 
struktury instytucjonalne i system wartości rzutujący na wiele sfer życia. W na-
szym badaniu kwes� e te nie pojawiły się co prawda jako centralne, ale w wie-
lu fragmentach wywiadów zaznaczały się jako ważne dla rozmówców. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że wśród badanych były osoby różnych religii (m.in. 
chrześcijanie, muzułmanie) i wyznań (m.in. prawosławni, katolicy oraz prote-
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stanci), a także zdeklarowani ateiści. Interesujące okazało się, co cudzoziemcy 
mieszkający na stałe w Polsce sądzą o praktykach religijnych Polaków i o spo-
sobie, w jaki Polacy obchodzą święta, a także jaki wpływ ma ich zdaniem religia 
na życie obcokrajowców w naszym kraju, jak osoby o innych przekonaniach i in-
nego wyznania radzą sobie z praktykowaniem religii w Polsce – jeśli są religijni, 
a jeśli nie, to czy mają ochotę przejąć coś z religijności polskiej. 

9.1. Jan Paweł II i obraz polskiej religijności

W wywiadach zadawano pytanie: „Z czym się Polska kojarzyła, zanim Pan(i) 
przyjechał(a) do Polski?” Nie było zaskoczeniem, że większość rozmówców, 
wśród innych ważnych postaci, wymieniała papieża Jana Pawła II: my kojarzy-
liśmy Polskę z wyborem Jana Pawła II i z rewolucją 89 roku (Gabończyk, miesz-
kający od 5 lat w Polsce), ja wiedziałam Wałęsa, papież, wojna, no i coś tam; 
ale tak naprawdę, to nie bardzo miałam pojęcie (Urugwajka, od 17 lat prze-
bywająca w Polsce), generalnie, jeśli w Wielkiej Brytanii na początku lat 90. 
powiedziałbyś, że jedziesz do Polski, to ludzie powiedzieliby: papież, Boniek 
i Lech Wałęsa10 (Anglik, od 17 lat w Polsce). Meksykanin (od 27 lat w Polsce) 
wspomina, że w Meksyku w mediach rzadko można było usłyszeć wiadomości 
na temat Polski, pojawiła się jednak informacja, że papież, że mamy nowy pa-
pież z Polski. Wietnamka mieszkająca w Polsce od 18 lat, mówiąc o „wielkich 
postaciach”, wymienia Jana Pawła II zaraz obok Fryderyka Chopina i Henryka 
Sienkiewicza, zastrzega jednak, że:

(…) jednak to nie była popularna postać w Wietnamie, wiadomo, z jakiego powodu, 
prawda Jan Paweł II pośrednio przyczynił się do upadku komunizmu, więc nie był chętnie 
odbierany, zresztą Jan Paweł II chciał… jak to się mówi… odbyć pielgrzymkę do Wietna-
mu, ale komuniści odmówili i nie mógł przyjechać, chociaż bardzo chciał. (…) Ja nie jestem 
katolikiem, na pewno wśród katolików był znaną postacią i takim wielkim autorytetem 
na pewno. Szczególnie wydaje mi się, że teraz się nawiązuje do Jana Pawła II obecnie 
w Wietnamie, dlatego, że teraz są te prześladowania katolików. 

Zauważyć trzeba, że inną rolę pełni wizerunek papieża w kraju komunistycz-
nym, w którym katolicy są prześladowaną mniejszością, niż w kraju tradycyjnie 
katolickim jak Włochy. Włoszka, od 25 lat mieszkająca w Polsce mówi: 

Oczywiście to było po 1978 r., więc bardzo dużo się mówiło o papieżu, który rzeczywiście 
zrobił, na obraz kościoła jak był. Proszę pamiętać, że to był pierwszy niewłoski papież od X 
tam wieków, w związku z tym ten... od razu... jakby ten jego styl bycia i to, co głosił, był... 
jakby zrobił wielkie wrażenie. I w związku z tym to była ta pierwsza… jakby to powiedzieć, 
to pierwszą wzmiankę, którą ludziom, i między innymi, no, interesowały Polską.

10 (…) basically in Britain if you had said I’m going to Poland in the early 90s people would 
have said to the Pope, Boniek and Lech Wałęsa.
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Warto w tym miejscu odnotować, że Jan Paweł II był Polakiem znanym 
na całym świecie i posiadał dużą siłę oddziaływania, nie powinno zatem dziwić, 
że rozmówcy, zarówno wierzący, jak i niewierzący, o tej postaci wspominali.

9.2. Religijność społeczeństwa polskiego

Wielu badanych cudzoziemców spontanicznie poruszało temat charakteru re-
ligijności Polaków, choć w scenariuszu wywiadu nie było pytania o tę kwes� ę 
wprost. Świadczyć to może o wadze obserwacji na ten temat dla naszych roz-
mówców.

9.2.1. Uwagi krytyczne

Wśród rozmówców jest grupa osób, które sądzą, że katolicyzm ma zbyt duży 
wpływ na życie ludzi w Polsce, że ich jakoś ogranicza, że występuje swego ro-
dzaju „presja” środowiska katolickiego. Badani wypowiadający się krytycznie 
o religijności Polaków to zarówno osoby religijne (w tym katolicy), jak i nie-
religijne11. Część badanych sądzi, że Polacy są w małym stopniu religijni albo 
że nawet jeśli są religijni, to jest to religijność „powierzchowna”. Na przykład 
Hiszpanka, od 18 lat przebywająca w Polsce, mówi: Wiesz, zaskoczyło mnie, 
że tutaj ludzie, jeżeli chodzi o mentalność, ja myślę, że jesteśmy podobni. 
Bo to jest kraj katolicki, nie jesteśmy bardzo praktykujący, ale wy też, w Polsce 
coraz mniej też, nie? Było więcej niż teraz. Z kolei Gabończyk (od 5 lat mieszka-
jący w Polsce) mówi o sobie: jestem nawet bardziej katolikiem niż moja żona. 
A następnie zauważa, że obecnie jest coraz więcej ludzi, którzy mówią, że są ka-
tolikami, a całą sobotę piją alkohol, rano są zmęczeni i nie idą do kościoła. Ga-
bończyk jest osobą dość zaangażowaną religijnie, sądząc po jego deklaracjach, 
że regularnie uczęszcza do kościoła i angażuje się w trakcie mszy w czytanie 
tekstów liturgicznych. 

Postrzegana słabość praktyk przejawia się, zdaniem badanych, między inny-
mi w swoistej komercjalizacji świąt; traci na znaczeniu aspekt duchowy na ko-
rzyść materialnego. Tak o tym mówi Ukrainka, zamieszkała od 10 lat w Polsce: 

Bo z jednej strony tutaj Boże Narodzenie jest takie rodzinne, ale z drugiej strony ludzie 
chyba się trochę zapominają co to jest Boże Narodzenie, bo bardziej się skupiają na pre-
zentach, na choince i w ogóle czasami pracując, nawet w pracy, tam u siebie, jakoś... 
to jest po prostu gorączka przed świętami. I brak skupienia na ogólniejszym celu tego, 
czyli na tym, że Jezus się urodził. Dzieci czekają tylko na prezenty z rana.

11 Za kryterium religijności przyjmujemy własną deklarację wiary i wypełniania praktyk religij-
nych – zwykle chodzenie do kościoła, cerkwi lub meczetu.
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W kilku wywiadach rozmówcy dają wyraz przekonaniu, że zewnętrzne ob-
jawy religijności Polaków i zachowania, takie jak chodzenie do kościoła czy 
obchodzenie świąt, są ich zdaniem działaniami „na pokaz”, podejmowanymi 
pod presją otoczenia, nie zaś dla zaspokojenia wewnętrznych potrzeb. Kryty-
kę taką wyrażają zarówno ludzie niewierzący, jak i wierzący, dokonują przy tym 
porównań do sytuacji w ich krajach pochodzenia. Peruwianka (od 31 lat w Pol-
sce) twierdzi, że 

(…) w Peru po prostu ludzie idą do kościoła wtedy, kiedy czują potrzebę, kiedy chcą pójść 
do kościoła, tak? Nie ma takiego nacisku, właściwie społecznego, że chodzi się do kościo-
ła co niedzielę..., bo „co powiedzą sąsiedzi?”. Tak, że nie ma czegoś takiego. (…) wiem, 
że w Polsce to jest obowiązkowe. W Polsce trzeba chodzić do kościoła co niedzielę. 

Do podobnych wniosków dochodzi Meksykanin, od 27 lat mieszkający 
w Polsce: 

(…) jeden jest najświętszy dzień w Polsce – Wigilia. To jest Wigilia, która na przykład, 
ta Wigilia jest, niszczy czasami dobre poczucie w pracy, bo każdy chce obchodzić Wigilię, 
bo wypada, nie bo chcą. I każdy jest, prawie każdy, 80% jest wściekłe, bo musi. 

Zdaniem rozmówcy „poczucie powinności” jest tu powodem negatywnych 
emocji. Podsumowuje to tak: udajemy, że my mamy tradycję, ale my nie szanu-
jemy tej tradycji, często nie szanujemy, tylko udajemy, bo wypada.

Włoszka, mieszkająca w Polsce od 12 lat, opisuje z kolei zjawisko, które na-
zywa polskim „formalizmem”. Zdaniem rozmówczyni obrzędy religijne są regu-
lowane przez bardzo daleko posunięte zasady konwencjonalne, co osoba ta po-
strzega negatywnie: 

Taki formalizm. I ten formalizm, i że Polska jest w ogóle taka formalna. Tylko forma ma 
być... spotkałam się z tym też np. podczas mszy w kościele. Jest taki moment, że jest po-
święcenie chleba i krwi Jezusa. To jest taki moment, kiedy wszyscy padają na kolana, 
wszystkie staruszki. I ja byłam na samym końcu katedry, i to widziałam, i tak się zasta-
nawiałam. (…) We Włoszech to jest takie coś, ja to odbierałam, że jak ktoś zrobi, to chce, 
ale nie trzeba, nie ma obowiązku to zrobić. Natomiast tutaj w Polsce to był obowiązek 
jak najbardziej.

Słowo „obowiązek” odnośnie praktyk religijnych Polaków niesie tu ze sobą 
głęboko negatywne skojarzenia; wybór osobisty jest dla rozmówców wartością 
najwyższą. Presja jest odczuwana również w życiu publicznym i towarzyskim, 
o czym mówi Hiszpanka: 

(…) ogromna presja religii katolickiej, której nie ma w Hiszpanii, chociaż Polakom się wyda-
je, że Hiszpania to jest katolicki kraj, bardzo praktykujący, ale to bardzo szybko się zmieniło 
w ostatnich latach. Jest taka swoboda społeczna w Hiszpanii, której nie czuję w Polsce, się 
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czuje tutaj, że jest o wiele więcej tej presji religii katolickiej i Kościoła, jako element, który 
działa społecznie, który ma jakąś rolę, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na co dzień. Między 
innymi dlatego przestałam oglądać telewizję polską, dlatego że codziennie w Wiadomo-
ści był ksiądz, który się wypowiadał o różnych sprawach i np. to jest nie do pomyślenia 
w Hiszpanii, bo to jest kraj laicki, jak Polska, ofi cjalnie.

Rozmówczyni sama jest niewierząca i ma wrażenie, że z tego powodu może 
być postrzegana negatywnie w Polsce: 

I to na przykład jest wielka różnica, bo czuję, że będąc ateistką, to jest postrzegane jako 
coś nie do końca w porządku, albo coś wyjątkowego raczej niż norma, bo w Hiszpanii dzi-
siaj jakby nie chodzi o to, że ateizm jest norma, tylko że jest swoboda i po prostu nie ma 
tutaj żadnego nacisku społecznego. A w Polsce jednak jest.

Włoszka, mieszkająca w Polsce od 12 lat, zauważa z kolei, że w porównaniu 
z Włochami w Polsce dużo trudniej jest krytykować katolicyzm, z krytykowa-
niem pewnego wyznania to trzeba delikatnie cały czas oraz że odnośnie Koś-
cioła w Polsce panuje wielki dystans, jakby to był taki autorytet niepodważalny. 
Bardziej niepodważalny niż we Włoszech. Świadczyć ma o tym podany przez 
rozmówczynię przykład instytucji „bluzgi”, którą Włoszka dokładnie opisuje, 
a która polega na przeklinaniu z użyciem imienia Boga: 

Ja to pochodzę z kraju, gdzie to to przyjęta jest „bluzga”: w każdym dialekcie to się mówi. 
Na przykład w Piemoncie to „Bóg taki i taki” i to znaczy „kurczę” po prostu. W, yyy, kilku 
dialektach to normalnie. I to większość Polaków po włosku mówi, po prostu „Bóg taki 
i taki” i to znaczy po prostu „oo kurde”, albo „ooo kurwa”, to zależy od tego. I to jest takie 
dosyć poważne, ale też powszechne, że to ta bluzga. 

Rozmówczyni ma świadomość, że Polaków takie wypowiedzi dziwią i na za-
chowanie takie mogą sobie pozwolić nieliczni – pijany menel może co najwy-
żej. Tu badana wskazuje raczej na presję odczucia społecznego granic swobody 
werbalnej u Polaków, niż na presję instytucji wyznaniowej. 

Podobny wątek odnośnie swoistej nietykalności religii katolickiej w Polsce 
porusza Nigeryjczyk, mieszkający tu od 27 lat. Krytykuje on reakcję Polaków 
na publiczne spalenie zdjęcia papieża, dokonane przez piosenkarkę. Zdaniem 
rozmówcy akt ten miał charakter symboliczny i odnosił się do wizerunku pa-
pieża jako zwierzchnika Kościoła katolickiego, a nie konkretnej osoby i Polacy 
potraktowali sprawę zbyt poważnie oraz osobiście. Rozmówca dostrzega w tej 
sytuacji nietykalność postaci Jana Pawła II w społeczeństwie polskim: 

Bo ona to zrobiła nie jako Karol Wojtyła, nasz... kochany papież, tylko jako głowa Kościoła 
katolickiego, która ona buntowała się przeciwko czemuś, które te... Ale myśmy, myśmy 
brali to do siebie, że to jest: „Boże, to... Jak on co - jak ona mogła! Naszego papieża...”.
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Presji w sferze publicznej towarzyszy, zdaniem niektórych badanych, pre-
sja w sferze obyczajowej. Hiszpanka zamieszkała od 8 lat w Polsce żali się, 
że nie jest dobrze odbierana przez otoczenie ze względu na swoją niechętną 
postawę wobec wyjścia za mąż: 

Ludzie, rozmawiając ze sobą, często mają różne poglądy, które dla nich wydają się oczy-
wiste, a które dla mnie nie są oczywiste, np. ja nie chcę być w małżeństwie, a w Polsce 
to jest postrzegane jako norma i wszystko co nie jest w normie, jest postrzegane trochę 
jako coś dziwnego. 

W jej wypowiedzi Polacy ukazują się jako bardziej konserwatywni niż Hi-
szpanie: 

(…) w Hiszpanii w tym momencie to nie ma żadnego znaczenia, czy jesteś w małżeń-
stwie czy nie, czy masz dzieci czy nie możesz mieć. Jakby jest o wiele bardziej wiele tych 
możliwości, a w Polsce są o wiele bardziej ograniczone społecznie i to się czuje na pozio-
mie codziennie, na rozmowach, tak? Właśnie to np., że jeżeli nie jesteś w małżeństwie, 
to nie jest poważna para, żeby była poważna, to musi być małżeństwo. 

Odstępstwa od społecznie uznanej normy są, zdaniem rozmówczyni, trakto-
wane krytycznie: 

I też jest np. bardzo duża presja społeczna, że kobieta musi być żoną i matką, to są te 
dwa role tradycyjne i po prostu nie ma innej możliwości. Jest duża presja, że tak musi 
być, a nie inaczej. A np. być ateistką nie jest postrzegane jako jedna z możliwości, norma 
jest katolicyzm, a nie może być ateizm. A w Hiszpanii w tej chwili jedno i drugie ma takie 
samo znaczenie społeczne. 

W sumie społeczeństwo polskie postrzegane jest przez cudzoziemców jako 
stosunkowo konserwatywne obyczajowo, przywiązane do tradycyjnego modelu 
rodziny, mało otwarte na inne postawy i style życia, a wiązane jest to z rolą reli-
gii oraz Kościoła katolickiego w życiu codziennym Polaków. Nieliczni rozmówcy 
wskazywali w tym kontekście na różnice między miastem a wsią, podkreślając, 
że w tym drugim środowisku spotkać się można z większym konserwatyzmem.

Sposób oceny religijności Polaków różni się również w zależności od własnej 
postawy cudzoziemców wobec religii. Ateiści krytykują tradycjonalizm i konser-
watyzm, z kolei osoby religijne podkreślają niekonsekwencję Polaków w wypeł-
nianiu nakazów wiary. Zdaniem tych drugich, jeśli Polacy mówią, że są religijni, 
to ich praktyki religijne i zachowanie w życiu publicznym powinny konsekwen-
tnie za tym iść. Jednych i drugich cudzoziemców drażni za to religijność „na po-
kaz”. Białorusinka mówi o tym następująco: 

Kościół jest dobry, tylko wydaje mi się czasem, że dużo go czasem w państwie. Dobry jest, 
że promuje, żeby nie palić, nie palić, ma podstawowe takie reguły, ale czasem ta religij-
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ność jest już za duża wśród Polaków, bo co z tego, że babcia pójdzie do kościoła, a potem 
wejdzie do tramwaju i się rozpycha dwoma łokciami, żeby usiąść. I potem agresywnie 
mówi, że o młodzież to jest niedobra, bo nie ustępuje miejsca. Przecież młodzież też ma 
prawo być zmęczona. 

Przedmiotem krytyki jest tu obserwacja, że religijność Polaków nie przekła-
da się bezpośrednio na postawy i zachowanie ludzi.

Można zauważyć, że głosy krytyczne rozmówców na temat religijności Po-
laków dotyczą niekiedy spraw przeciwstawnych. Jedni zauważają osłabienie 
religijności Polaków, inni z kolei wskazują na silne oddziaływanie środowiska 
katolickiego w Polsce i dużą siłę tradycji wśród Polaków. Włoszka (od 12 lat 
w Polsce) mówi o braku nurtu, który określa katolicyzmem postępowym: 

Polsce brak cały czas, o polityce mówię, brak katolicyzmu postępowego. W sensie to lewi-
cowy katolicyzm. Bo to ogólnie to jest takie coś normalne, dlatego, że to katolik w Polsce 
to głosuje na prawica, na Radio Maryja, na Polskę Świętą i na nasze granice, i na coś 
takiego. Natomiast bardzo często katolik we Włoszech głosuje za pomoc dla biednym, 
bo to jest ewangeliczne. I to chodzi o to, że tego w Polsce brak. 

Rozmówczyni wiąże przekonania religijne z podstawowymi podziałami sce-
ny politycznej: 

(…) w Polsce to, właśnie, jak Ci mówię, katolicyzm postępowy w ogóle to jest bardzo 
mało obecny, i bardzo mało znaleźć kogoś... We Włoszech to ja miałam pełno znajomych, 
z którymi ja się zgadzałam politycznie, i ja wiedziałam, że są wierzący i chodzą do kościo-
ła. Natomiast w Polsce to wśród wierzących to mogę bardzo umiarkowanie rozmawiać 
o polityce, bardzo mało. 

Rozmówczyni ta zwraca uwagę na problem przeplatania się sfery religijnej 
i politycznej w Polsce, który postrzega jako sytuację niekorzystną. Charaktery-
styczne jest również, że to właśnie ateistyczni, ale wyrośli w krajach tradycyj-
nie katolickich cudzoziemcy najsurowiej oceniają różne aspekty polskiej religij-
ności. 

9.2.2. Ocena pozytywna

Obok głosów krytycznych w wypowiedziach naszych rozmówców pojawia się 
również wiele wypowiedzi pozytywnych. Niektóre osoby są wręcz zachwycone 
funkcjonowaniem Kościoła i katolickimi tradycjami w Polsce. Takie pozytywne 
opinie pochodzą najczęściej od osób zza naszej wschodniej granicy, głównie 
z Białorusi i Ukrainy. Również dla osób niewierzących elementy religijności, 
z którą się stykają w Polsce, bywają bardzo atrakcyjne. Być może brakowało im 
w życiu codziennym wartości duchowych, ze względu na panujący w ich kra-
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jach ustrój polityczny lub sposób wychowania w rodzinie, wysoko więc cenią 
religijność Polaków. Faktem jest, że ze strony tych rozmówców bardzo rzadko 
pojawiały się uwagi krytyczne na ten temat. Czasem tylko badanym bardziej 
podobają się niektóre prawosławne czy greckokatolickie tradycje – na przykład 
obchodzenia świąt. Być może Polska dla ludzi ze Wschodu jest również wzo-
rem pożądanego, zachodniego stylu życia i dlatego styl polskiej religijności 
wydaje się im atrakcyjny. Może też przyczyniać się do tego fakt, że religijność 
jest w ich krajach słaba, a do niedawna była tępiona. Czasami, warto podkre-
ślić, głosy pochwalne dotyczą kwes� i, które były wcześniej krytykowane. Nie-
którym rozmówcom podoba się u Polaków to, że podtrzymują tradycję – głów-
nie zauważają chodzenie do kościoła i obchodzenie świąt w gronie rodzinnym. 
Rozmówcy z Ukrainy doceniają tradycje, które w ich kraju nie są w ich opinii 
zachowane. Ukrainka mówi: 

(…) w Polsce bardziej chronią tradycję. Nawet w tych dużych mieście, jak Warszawa, 
już nie mówiąc o tych wioskach, bo u nas tej tradycji bożonarodzeniowej, a już w du-
żym mieście nie spotkasz. Naprawdę, a tu tak niesamowicie spodobało mi się, spodobało 
mi się, że ludzie chodzą do kościoła. 

Podobnie wypowiada się inny Ukrainiec: 

Właśnie, jeżeli chodzi o tradycję, to na przykład u nas są trochę zaniedbane na przykład te 
święta i różne takie religijne bardziej, ale to ze względów... Związek Radziecki, komunizm, 
że od nas to było wypędzane. I taki plus dla Polaków, że na przykład ta Wigilia... tutaj 
po raz pierwszy zobaczyłem coś cudownego, bo u nas na przykład coś takiego, to nie ma 
i teraz ja już tu kolejny rok mieszkam i obchodzimy te święta też. (…) z pewnością mogę 
powiedzieć, że Polacy są bardziej religijni i o, właśnie to, chciałbym przenieść. Tak, żeby 
tego Ukraińcy się nauczyli, żeby byli bardziej religijni. 

Dodać można, że podobnie jak Ukraińcy, Wietnamka także przeniosłaby 
z Polski do swojego kraju święta, również Japończykom święta bardzo się podo-
bają, a zwłaszcza choinka. Wielu rozmówcom podoba się też, że w Polsce reli-
gijni są także ludzie młodzi. Ich aktywność w kościele zauważa Białorusinka: Tu-
taj młodzież śpiewa, kościół, gitary, piosenki. Rozmówczyni jest pod wrażeniem 
uczestnictwa młodzieży we mszy, ponieważ jak przyznaje, na Białorusi mało osób 
regularnie uczestniczy w praktykach religijnych, szczególnie wśród ludzi mło-
dych: Tam jest w znacznie mniejszym stopniu, zostały zalążki ateizmu w większo-
ści. Młodzież zdecydowanie mniej chodzi niż starsi, jeśli w ogóle chodzi.

Uczestnictwo młodzieży we mszy zdziwiło także Hiszpankę: 

(…) tutaj mnie zdziwiło bardzo, że młodzi są katolikami. U nas już tego nie ma aż tak. 
Oczywiście, że są, ale nie aż tak (…) tutaj kościoły są pełne młodych ludzi. Ludzie biorą 
ślub w kościele, ludzie z mojego wieku. U nas to zawsze było, ale teraz już nie ma. Oczy-
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wiście, że niektórzy tak, ale większość nie chodzą ani do kościoła… Po prostu nie czują, 
nie robią. To jest tak, jak w domu, moi rodzice, oni są katolikami, a ja już nie jestem. Mi się 
wydaje, że to jest typowo. 

Dla Urugwajki, mieszkającej w Polsce od 17 lat, również było to coś dotąd 
niespotykanego: 

(…) jeżeli chodzi o Polskę, to przez jakiś czas patrzyłam na to, że młodzi ludzie chodzą 
do kościoła, to tego w Urugwaju nie ma. (…) znam trochę Żydów w Urugwaju, to jest trochę 
bardziej jak taka konwencja, niż jak taka potrzeba. A tutaj doświadczyłam, że tu jest bar-
dziej potrzeba, młodzi ludzie, którzy chodzili i mówili mi o tym, że oni chodzą, potrzebują, 
że dla nich, to jest bardzo ważna sprawa i to było zaskakujące. 

Ukrainka w swojej wypowiedzi próbuje doszukać się przyczyn, dlaczego Po-
lacy chodzą do kościoła: 

A tu raczej z tego, że no dobrze, ja przed chwilą może z kimś pokłóciłam się, może coś tam 
jest, ale idę i staram się to z siebie wyrzucić. Potrzeba, wewnętrzna potrzeba. Na przykład 
mój mąż, nie chodzi, nie chodzi, a potem nagle ma taką potrzebę i to naprawdę, to wyni-
ka jakoś tam z wewnątrz, a nie, że sąsiedzi coś powiedzą. 

Jest to opinia zupełnie przeciwstawna do przytaczanych wcześniej wypowie-
dzi Hiszpanki i Meksykanina, którzy wskazywali na to, że zachowania religijne 
Polaków są na pokaz – w tej ostatniej wypowiedzi badana podkreśla wewnętrz-
ną potrzebę. W wywiadach pojawia się jeszcze jedna zaleta polskiego katolicy-
zmu – integracyjna rola religii, o czym wspominają Ukrainiec i Białorusinka.

Poza wypowiedziami odnoszącymi się krytycznie bądź przychylnie do pol- 
skiej religijności pojawiają się również głosy neutralne, z dystansem. Tak jest 
w przypadku Turka, od 8 lat przebywającego w Polsce, muzułmanina: Bo tu-
taj jest nie nasz kraj. To jest wasz kraj. Wasza religia. Możecie po prostu ro-
bić co chcecie. To nie jest nasz kraj. I my tylko możemy mieć szacunek do tego. 
Nie przeszkadza mi nic. Rozmówca przyjmuje postawę zewnętrzną, przybysza, 
który siebie w Polsce widzi jako gościa, zobowiązanego do zachowania szacun-
ku dla kraju gospodarzy.

9.3. Praktykowanie swojej religii w Polsce

Nasi rozmówcy różnią się między sobą znacznie pod względem postaw religij-
nych: od zdecydowanego ateizmu do żarliwej religijności. Wśród rozmówców 
największą grupę stanowią osoby prawosławne. Najmniejszą zbiorowością, 
natrafi ającą zresztą na największe trudności w przestrzeganiu swoich zasad 
religijnych są natomiast muzułmanie. Ponadto wśród badanych dwie osoby 
są katolikami: Gabończyk i Kameruńczyk. Obaj stwierdzają, że nie mają w Polsce 
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trudności z praktykowaniem religii, dlatego właśnie, że są katolikami: ja nie mia-
łem w Polsce problemów jeśli chodzi o religię, bo jestem katolikiem (Gabończyk, 
od 5 lat w Polsce), katolik wszędzie można (Kameruńczyk, od 9 lat w Polsce).

Wyznawanie katolicyzmu wydaje się ułatwiać pobyt w Polsce, zarazem jed-
nak rozmówca z Gabonu zauważa, że w Polsce ofi cjalnie nikt o religię nie pyta 
– w wielu sferach bycie katolikiem wydaje się zatem nieistotne: 

(…) kiedy idę do urzędu wyrobić dowód, kartę pobytu, nikt mnie nie pyta o religię, nie ma 
żadnego dokumentu, w którym trzeba by było podać religię, nie ma. Więc dają ci kartę 
pobytu, nie pytając, czy jesteś katolikiem czy muzułmaninem, chociaż widzą, że jesteś 
czarny, ale nie pytają. 

Również w kręgach towarzyskich rozmówcy ludzie nie interesują się wyzna-
waną przez niego religią: 

(…) chodzę na siatkówkę – nawet nie wiedzą, że jestem katolikiem. Nie wiedzą jaką religię 
wyznaję, ponieważ od niedawna tam mieszkam, nie znają mnie głęboko, głęboko, do-
głębnie mnie nie znają. Widzi pani – mam z nimi kontakt. Kontakt był łatwy, ale kwes
 a 
religii nigdy nie wypłynęła.

Wśród badanych prawosławnych są Ukraińcy, Białorusini, Ormianie. Niektó-
rzy z nich podkreślają wspólnotę wszystkich chrześcijan i minimalizują różnice 
między wyznaniami: prawosławie, katolicyzm jedna wiara. (…) Jest jeden Bóg, 
katolicy, prawosławie. Różnią się kalendarzami, ale to nam nie przeszkadza 
(Ormianin, od 15 lat w Polsce). Postrzegany brak istotnych różnic między kato-
licyzmem a prawosławiem skutkuje tym, że wielu Ukraińców chodzi w Polsce 
zarówno do cerkwi, jak i do kościoła katolickiego. Ukrainka tłumaczy fakt cho-
dzenia przez nią do kościoła tym, że do cerkwi ma utrudniony dostęp: 

(…) ja niestety nie miałam takiej możliwości… byłam tam [w cerkwi] chyba ze dwa razy, na-
tomiast ja jestem taką osoba, że dla mnie nie sprawia… ja np. chodzę do kościoła i dla mnie 
to nie jest jakiś problem, jak się chcę pomodlić, to ja się idę i modlę, a że msza jest po pol-
sku, a ja rozumiem, to, że się modlę po ukraińsku, to nie ma żadnego znaczenia.

Inna Ukrainka (w Polsce od 9 lat) mówi: ja nie chodzę do cerkwi, chodzę 
do kościoła. Bóg jeden, a my jak baranki podzieliliśmy się i tak kto dokąd będzie 
chodził, ja idę do Boga i co za różnica, kto gdzie będzie chodził. Białorusinka 
z kolei opisuje sytuację, jak zamieszkała z polską, katolicką rodziną. Początkowo 
miała ona obawy co do tego, czy zostanie zaakceptowana ze względu na swoje 
odmienne wyznanie, z czasem jednak zaczęła nawet chodzić do kościoła: oba-
wiałam się, bo to była katolicka rodzina i obawiałam się różnic, że nie będą mo-
gli zaakceptować, ale normalnie nawet chodziłam z tą panią do kościoła, nawet 
ksiądz mnie poznał. Nasuwa się w tym miejscu na myśl pytanie, czy w przypad-
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ku osób prawosławnych chodzenie do kościoła katolickiego jest jedynie poszu-
kiwaniem możliwości uczestnictwa w praktykach religijnych, czy może również 
próbą integracji ze społeczeństwem polskim. 

Część Ukraińców spośród naszych rozmówców chodzi do kościoła katoli-
ckiego z polskim współmałżonkiem. Podkreślali oni w swoich wypowiedziach 
aspekt niewielkich różnic pomiędzy wyznaniami: 

(…) do kościoła chodzimy razem, nie chodzę do cerkwi, ale nie mam sobie tego za złe, 
bo ja chodzę do Boga, prawda? Co to za różnica dla mnie? Chociaż, jak jesteśmy w pobli-
żu cerkwi, to wchodzimy, bo mężowi bardzo podoba się ten wystrój. 

9.4. Trudności z praktykowaniem religii w Polsce

Nieliczni rozmówcy mówili o trudnościach z wyznawaniem swojej religii 
w Polsce. Problemy, przed jakimi stają, mają najczęściej charakter praktyczny, 
np. utrudniony dostęp do miejsc kultu religijnego. Pomimo tego, że w Polsce 
istnieją kościoły, cerkwie i meczety, ich lokalizacja nie zawsze jest dla rozmów-
ców dogodna, jak w przypadku opisywanych wyżej doświadczeń osób prawo-
sławnych. Z podobnym problemem spotkał się Nigeryjczyk, który w miejscu 
zamieszkania nie miał Kościoła protestanckiego swojego wyznania, dlatego też 
chodził do innego. Mówi o tym następująco: No, nie jest łatwo... Na przykład 
ja jestem protestantem-anglikaninem, a tu nie było takiego kościoła, to chodzę 
do ewangelicko- augsburskiego (Nigeryjczyk, od 27 lat w Polsce). 

Część trudności związanych z praktykowaniem przez obcokrajowców swo-
jej religii w Polsce wiąże się również z obchodzeniem świąt. Po pierwsze, jeśli 
są to święta niekatolickie, to mogą wypadać w dni robocze. W tym kontekście 
Ukrainka mówi: Ciężko jest, bo Boże Narodzenie jeżeli chodzi o prawosławie 
przypada na dni robocze, więc zupełnie nie czuje się tego święta i nie ma się 
czasu na nie, i zawsze jakoś to tak mija, jakby go nie było. Poza tym, jeśli wspól-
nota religijna nie jest zbyt liczna, święta nie wyglądają tak samo, jak w kraju 
pochodzenia – wydają się mniej uroczyste, jak zauważa Ukrainka: 

(…) bardzo się zawiodłam na Boże Narodzenie. Poszłam do jednej cerkwi znajdującej się 
na Pradze. Normalnie u nas służba wygląda tak, że w Boże Narodzenie zaczyna się wie-
czorem służba i trwa do samego rana non stop, przez całą noc. Przyszłam gdzieś o godzi-
nie 9 może i było zamknięte. Nie wiem. To nie jest w ogóle... służby się odbywają w trybie 
skróconym, nie w takim pełnowartościowym, jest za mało ludzi, za mało ludzi do śpiewa-
nia, jest po prostu za mało ludzi.

Największe trudności z praktykowaniem swojej religii mają muzułmanie. 
Podstawowy problem dla nich stanowi stosunkowo mała liczba meczetów 
w Polsce. Jeden z trzech Turków-muzułmanów, którzy znaleźli się wśród bada-
nych, stwierdza: 
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U nas w Turcji oczywiście dla nas łatwiej. Wszędzie są meczety takie. Tutaj nie ma. (…) 
Problemy w Warszawie też są, ale na przykład, jak jedziesz z Warszawy do Poznania 
i w międzyczasie musisz modlić, nie? To gdzie możesz modlić? Przy drodze. Nie ma ani 
meczet, ani nic. Takie problemy są. 

Rozmówca mówił dalej o problemach związanych z przestrzeganiem odpowied-
niej, religijnie nakazanej diety. W początkowym okresie swojego pobytu w Polsce 
on i jego znajomi – religijni muzułmanie – nie mieli pewności, czy produkty są od-
powiednio rytualnie przygotowane (o czym wspomniano wcześniej w rozdziale 
dotyczącym adaptacji cudzoziemców do polskiej diety). W związku z tym przez 
pół roku całkowicie powstrzymywali się oni od konsumpcji mięsa, ponieważ waż-
niejsza była dla nich reguła islamu, nakazująca spożywanie produktów halal. 

Zdarzają się jednak również wypowiedzi wskazujące na ułatwienia wyzna-
wania islamu w Polsce. Czeczenka mieszkająca tu od 10 lat zauważa, że wśród 
muzułmanów są także Polacy, co może jej zdaniem poprawiać wizerunek wy-
znawców tej religii i ułatwiać jej praktykowanie w Polsce: 

(…) nawet Polacy są, którzy przeszli na islam, bo dużo jest meczetów. Ja słyszę jak, ja tam 
była 2 razy za całe życie, a mówią, że bardzo dużo Polaków, którzy przeszli na islam i cho-
dzą do meczetu, tam się modlą w piątki, a tak normalnie w domu modlą się, to kto temu 
przeszkadza? Nie ma nikogo takiego. 

Inny Czeczen (mieszkający w Polsce od 8 lat) zwraca uwagę na fakt, że w Pol-
sce ma dużo większą swobodę wyznawania islamu – i okazywania tego publicz-
nie – niż u siebie „w domu”, czyli kraju pochodzenia. Stwierdza on: 

W niektórych rzeczach jest nawet lepiej niż w domu. Na przykład trzymać takie reguły 
religijne, bo tam jest taka władza i musisz pod tą władzą wszystko robić, co oni chcą. 
A tu jak sobie życzysz, jak uważasz, to możesz tak robić, np. nosić brody, jeżeli kobieta 
chce chodzić ubrana tak, w muzułmański odzież może. 

W porównaniu z warunkami wyznawania islamu w Czeczenii, Polska postrzega-
na jest jako kraj większej wolności.

Jeden z Turków twierdzi jednak, że kiedy ktoś w Polsce nosi chustę na gło-
wie, to ludzie na niego patrzą trochę inaczej. Trochę inaczej zachowania. Nikt 
spośród muzułmanów, z którymi przeprowadzone były wywiady, nie skarżył się 
na religijną dyskryminację ani na niechęć wobec nich na tle religijnym. Nato-
miast inni badani cudzoziemcy czasami podejrzewają, że muzułmanie mogą 
być traktowani gorzej. Na przykład Włoszka przypuszcza, że wejście w związek 
z muzułmaninem mogłoby pociągnąć za sobą trudności. Jak mówi: 

Podejrzewam, że to są ogromne problemy, żeby się związać z muzułmaninem, żeby cho-
ciaż pojawiać się na świętach rodzinnych z kimś takim. Większość moich znajomych się 
liczy z oceną rodziny, i to bardzo bardzo dużo. (…) Wydaje mi się, że to bardziej się tyczy 
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Polaków. to to mogło być problem. Raczej na religię, nawet nie kolor skóry, religia po pro-
stu to jest takie coś. 

Można odnotować, że zdaniem rozmówczyni religia (a konkretnie islam) stano-
wi większy problem dla Polaków niż kolor skóry. Jej podejrzenie dotyczy więc 
raczej polskiej nietolerancji religijnej niż rasizmu. 

9.5. Różnice religijne a zawieranie małżeństw z cudzoziemcami

Wątek religii pojawia się w wypowiedziach rozmówców również w związku 
z kwes� ą zawierania małżeństwa z cudzoziemcem. Są wśród naszych rozmów-
ców osoby, które, pomimo przekonań ateistycznych albo wyznawania innej reli-
gii (lub innego wyznania chrześcijańskiego), zdecydowały się na zawarcie związ-
ku małżeńskiego w Kościele katolickim. Meksykanin, mieszkający w Polsce od 27 
lat, mimo że jest ateistą, zgodził się na ślub katolicki, co tłumaczy następująco: 

(…) jestem ateistą, ale mimo wszystko ożeniłem w kościele się. Z powodu jej rodziców 
i mnie to nic nie kosztowało, skoro nie wierzę, to mi nie przeszkodzi przyklęknąć czy uklęk-
nąć, czy tam gdzie jest taki człowiek, który mówią, że jest tam Bóg czy Jezus Chrystus, dla 
mnie nic nie znaczy. Oni niech mówią jak chcą, proszę bardzo, robię to i mamy z głowy. 

Rozmówca konsekwentnie nie przywiązuje wagi do realizacji swojego ateistycz-
nego światopoglądu i konformistycznie podporządkowuje się wymaganiom 
żony, a także polskiej rodziny. 

Zupełnie inaczej mówi Ukrainka, mieszkająca w Polsce od 12 lat, która ma-
rzyła o tym by wziąć ślub w Kościele katolickim, mimo że jest osobą prawosław-
ną i była wcześniej zamężna. Przytacza ona opis emocji, których doświadczyła 
podczas obecności na ślubie w polskim kościele: 

(…) byłam w kościele, pamiętam wrażenie, śnieg, kościół stojący w śniegu, piękny ten 
kościół... kiedyś ja szłam do pracy, to było w sobotę, miałam chwilę, poszłam do kościoła, 
był ślub, piękny polski ślub, ja aż popłakałam się, tylko wyjść za Polaka drugi raz i tylko 
w kościele, bo to jest coś wspaniałego [śmiech]. 

Rozmówczyni po latach sama wzięła ślub z Polakiem w Kościele katolickim 
i mówi o tym w kategoriach przychylnego losu: chyba samo życie wyrównało 
z nami rachunki. Nie wzięliśmy wcześniej z nikim ślubu kościelnego, to chyba 
my powinni byli spotkać się. Wśród badanych są jednak i tacy, którzy nie zde-
cydowali się na ślub kościelny. Ormianka mówi o skomplikowanej sytuacji swo-
ich rodaków, którzy ze względu na brak Kościoła swojego obrządku w Polsce 
zawierają tylko ślub cywilny: Nie ma Kościoła apostolskiego, jeśli mogą jechać 
do Armenii to jadą, ale zazwyczaj tylko cywilny biorą tu w Polsce, kościelnego 
nie biorą. 
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Inaczej wygląda sytuacja osób niewierzących, które rezygnują ze ślubu koś-
cielnego właśnie ze względu na swoje przekonania. Ślub taki byłby zaprzecze-
niem ich światopoglądu i powodowałby niespójność w obrazie samego sie-
bie. Dobitnie wyraża to Urugwajka: ja bym się bardzo źle czuła, nie dlatego, 
że ja nie lubię, ale że robię coś, co... no nie wiem, jakbym nagle postanowiła, 
że jestem Chinką. Nie jestem. 

9.6. Nauka religii w szkole

W wypowiedziach rozmówców kilkakrotnie pojawił się wątek nauczania religii 
w szkole. Jedna z nich ma charakter wyjątkowo entuzjastyczny. Ukrainka opo-
wiada, jak zaskoczył ją i zachwycił pomysł uczenia dzieci w szkole religii: 

(…) to mnie zaskoczyło, że dzieci mają religię, tego brakowało i brakuje tam, tym dzieciom 
i w ogóle tym ludziom, religii! bo to było zabraniane, tępione cały czas. Jak ja się tu dor-
wałam do kościoła, to strasznie mi się spodobało to. 

Rozmówczyni podkreśla, że dzięki lekcjom religii w szkole dzieci zdobywają 
wiedzę o zasadach wiary, znają modlitwy, co porównuje z zasadniczo odmien-
ną sytuacją na Ukrainie. 

Posiadająca ateistyczny światopogląd Urugwajka podchodzi z kolei do po-
mysłu religii w szkole z pewnym dystansem, jest wrogiem tego rozwiązania, 
wolałaby, żeby to były zajęcia na temat różnych religii, nie tylko katolicyzmu: 

(…) ja czuję, że jeśli chodzi o taką wiedzę o religii, to myślę, że bardzo w porządku, myślę, 
że w porządku by było, żeby o innych religiach mówiono, nie wiem, czy tak jest. A jeżeli 
chodzi o uczenie religii, w sensie religia sama w szkole, religia katolicka, to uważam, 
że szkoła to nie jest miejsce na to, że to powinno być przy kościele zrobione. 

Poza dwiema zaprezentowanymi wyżej postawami, wśród rozmówców były 
również osoby, które pozostawiały dzieciom decyzję odnośnie ich uczestni-
ctwa w religii w szkole (jak w przypadku Ormianki) lub umożliwiały dzieciom 
uczestnictwo w zajęciach religijnych organizowanych przez wspólnotę religijną, 
do której należą rodzice – jak w przypadku Nigeryjczyka, protestanta wyznania 
ewangelicko-augsburskiego.

9.7. Obchodzenie świąt w Polsce 

Obchodzenie świąt katolickich i tych, które wynikają z własnej religii, to ważny 
temat dla naszych rozmówców. Ormianka (od 13 lat mieszkająca w Polsce) mówi:

 
(…) wszystko obchodzimy i polskie, i ormiańskie, zaczynamy 24 i kończymy 13 stycznia 
starym nowym rokiem. (…) Na święta robimy to samo, co i Polacy, tylko na wigilijnym 
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stole tylko ormiańskie: ryż, ryba, wino czerwone, kompot z suszonych owoców, nie ma 
dwunastu dań. 

Rozmówczyni podchodzi do świątecznych tradycji wybiórczo, spośród obyczajów 
przyniesionych z kraju pochodzenia oraz tych zastanych w kraju przyjmującym 
dokonuje selekcji, wybierając najciekawsze dla siebie zwyczaje. Rozmówczyni 
opowiada: mnie to się podoba, taki mix kulturowy, tak przez sito, co mi się podo-
ba, to bierzemy. (…) Na Wielkanoc uwielbiam chodzić z tym koszyczkiem, podoba 
mi się, jak Polacy świętują Wielkanoc; malujemy pisanki. Rozmówczyni postrzega 
taką sytuację jako wzbogacającą, gdy ma do dyspozycji większą liczbę praktyk, 
określa to mianem „podwójnej radości”. Ukraińcy, z którymi przeprowadzone zo-
stały wywiady, postępują podobnie. W niektórych przypadkach wynika to z faktu 
pozostawania w mieszanym związku, gdy zarówno Polak, jak i cudzoziemiec ob-
chodzi swoje tradycje. Ukrainka mówi: Jeżeli chodzi o święta, to ja mam chłopaka 
Polaka i obchodzę święta i polskie, i ukraińskie. Godne uwagi w tej wypowiedzi 
jest posługiwanie się terminami etnicznymi w miejsce wyznaniowych: „polski” 
zamiast „katolicki”, „ukraiński” zamiast „prawosławny” (lub „greko-katolicki”).

Inaczej wygląda sytuacja Gruzina, mieszkającego w Polsce od 14 lat, dla któ-
rego niezwykle ważne jest przestrzeganie obyczajów dokładnie tak, jak odby-
wa się to w kraju pochodzenia: Wszystkie święta obchodzimy według tego, jak 
obchodzi się to w Gruzji, wszystko jest dopasowane do tego, jak jest w Gruzji. 
Rozmówca podkreśla, że jego rodzina bardzo uroczyście podchodzi do sprawy 
świąt i są one prawdopodobnie nawet bardziej tradycyjne, niż te obchodzone 
w ojczyźnie: Ja naprawdę sobie nie przypominam, żebym tyle obchodził świąt, 
co tutaj. Bo tutaj tego wszystkiego pilnuje się już bardziej. Rozmówca tłumaczy, 
że z dala od własnego kraju trzeba się bardziej starać, by zachować swoją trady-
cję, bardziej się też ją docenia i za nią tęskni: Bo nie chce się stracić. Bo nie chce 
się zatracić tej właśnie tradycji, bardziej się czuje, że czegoś brakuje, i człowiek 
bardziej docenia to, co miał tam. To jest takie… uroki bycia za granicą. Religia 
może więc także nabierać funkcji podtrzymującej świadomość narodową i oj-
czystą tradycję. Polska jest w tym wypadku tylko krajem emigracji – zagranicą. 

Należy wspomnieć, że część rozmówców, szczególnie pochodzenia ukraiń-
skiego, było zachwyconych polskimi tradycjami świątecznymi, a najbardziej 
ozdobami widocznymi na domach i ulicach. Ukrainka wspomina: 

Pierwsze wrażenie, to jak się wjeżdża, nie wiem czy kiedykolwiek byłaś na Ukrainie. To na-
wet jak już się wjeżdża za granicę, (…) to od razu widać, że jesteś na Ukrainie. W sensie, 
że jest ciemno, szaro. Tutaj właśnie, bo to był jeszcze taki okres poświąteczny, wszędzie 
lampki, oświetlenia. 

Inna Ukrainka opowiada o prezentach, które dostawała od swoich praco-
dawców, i które miały dla niej dużą wartość: 
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Na każde święta dostawałam za swoją pracę naprawdę niesamowite prezenty. Dla mnie, 
ja tak odbierałam, może to nie było dla nich, dla pracodawców, ale to nie był jakiś tam 
talerzyk plas
 kowy, ale jakiś no naprawdę coś wartego. 

Święta prawosławne w Polsce obchodzone są mniej hucznie niż w krajach 
pochodzenia rozmówców zza wschodniej granicy, głównie dlatego, że nie ma 
w tym czasie dni wolnych od pracy. A polska rodzina i przyjaciele poniekąd na-
rzucają obchodzenie świąt katolickich. Jedna z Ukrainek podkreśla, że święta 
na Ukrainie są skromniejsze, ale bardziej zorientowane na ich właściwą treść 
religijną. Natomiast prezentów jej brakuje w Sylwestra: 

Sylwester wygląda u nas tak, jak u was Boże Narodzenie – jeżeli chodzi o świętowanie, 
o prezenty, to u nas prezenty się daje na sylwestra. Sylwester u nas jest właśnie taki 
bajeczny. Dlatego też cierpię z tego powodu, bo na Sylwestra wszyscy wolą się uchlać 
i cierpię, bo dla mnie Sylwester jest świętem, chcę dostawać prezenty i ja chcę jakoś tak 
być radosna w ten dzień, oczekując jakiegoś cuda. Zawsze tak było, że Santa Claus, który 
przychodzi do was na Boże Narodzenie, to jest Dzied Maroz, przychodzi na Sylwestra 
właśnie, rozdaje dzieciom prezenty i jest tak fajnie, świątecznie, jest choinka i tak dalej.

Głosy sceptyczne na temat polskich świąt pojawiły się również wśród roz-
mówców z Europy Zachodniej i Ameryki Południowej. Hiszpanka opowiada 
o początkowym niezrozumieniu tradycji 12 dań na wigilijnym stole: 

(…) na początku dziwne to było, ja nie rozumiałam za bardzo, po co to tak jest. Na przy-
kład nie wiem po co 12 dań w Boże Narodzenie, a nie np. 2 i takie super 2. Ale potem 
zaczynałam, zaczęłam to oswoić, przyzwyczaiłam się i OK. 

Z kolei Peruwianka, mieszkająca w Polsce od 31 lat, wspomina o bardzo nega-
tywnych przeżyciach związanych z jej pierwszymi świętami Bożego Narodzenia 
w Polsce. Według jej słów były to: 

(…) najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia, to były moje pierwsze święta w Polsce. 
(…) To było coś koszmarnego, coś strasznego, coś, do czego nie byłam przyzwyczajona, 
i żaden z moich kolegów czy koleżanek z Ameryki Południowej, co studiowali tutaj, też 
nie były przyzwyczajone. Że takie mogą smutne święta Bożego Narodzenia. 

Rozmówczyni wyjaśnia, że w jej kraju pochodzenia święta są okresem hucznej 
zabawy i sztucznych ogni, dokonuje ona również porównania, że w Peru to są 
bardziej wesołe święta... a w Polsce takie bardziej melancholijne. Wpływ na taką 
sytuację może również mieć, zdaniem rozmówczyni, pogoda, wiosenne święta 
wielkanocne wydają jej się bowiem bardziej radosne niż Boże Narodzenie. 

W zależności od przyzwyczajeń i nawyków przywiezionych z własnego kraju, 
ocenia się tradycje kraju imigracji. Dla osób, które pochodzą z miejsc, w których 
nie ma silnej tradycji obchodzenia świąt, ich przeżycie w Polsce może wydawać 
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się czymś atrakcyjnym. Z kolei dla osób pochodzących z krajów, gdzie święto-
wanie przebiega wesoło i hucznie, święta polskie mogą wydawać się smutne, 
a w skrajnych przypadkach „koszmarne”. 

Warto odnotować, że większość z przytoczonych wyżej wypowiedzi od-
nosi się do zewnętrznej oprawy polskiego świętowania, nie zaś do przeżyć 
religijnych, które temu towarzyszą. Wątek ten jest wyraźny również w przy-
padku rozmówców z Japonii, którzy deklarują się przeważnie jako niewierzą-
cy, święta jednak czasami obchodzą, bo tak jest „fajnie”. Podoba im się forma 
świąt, to że ludzie gromadzą się, nie interesuje ich aspekt religijny obcho-
dów. Jeden Japończyk opowiada: My to nie obchodzimy... świąt. Znaczy spo-
tykamy się w okresie tym, bo jest fajnie, mamy choinkę i prezenty, ale raczej 
jesteśmy tacy, że nie. Wyjaśnia, że są niewierzący, ale świętują – jak mówi 
– żeby się spotkać. I tak jest przyjemnie (Japończyk, od 20 lat w Polsce). Inny 
rozmówca z Japonii wyjaśnia, że obchodzi święta w Polsce ze względu na ro-
dzinę: Bo ja nigdy bardzo religijny nie byłem… teraz więcej, bo święta w Pol-
sce są bardzo rodzinne. I dlatego je bardziej obchodzę (Japończyk, od 19 lat 
w Polsce). Jeszcze inny Japończyk, mieszkający od 14 lat w Polsce, zachwyca 
się choinkami, że są takie wielkie i takie świecące, i bombki są bardzo piękne. 
Święta Bożego Narodzenia w Polsce stanowią dla niego przyjemne estetycznie 
doświadczenie.

Aspekt właściwego „przeżywania” świąt pojawia się w wypowiedziach kilku 
rozmówców. Meksykanin, ateista, wspomina z wyjątkową niechęcią: obchodzić 
Wigilię i dzielić się tam opłatkiem, życzenia, dla mnie to wszystko jest puste, 
puste, puste, ale… I okazuje się, że pewnego czasu już, ponad 20 lat, także spo-
ro, zbuntowałem się. Zdaniem rozmówcy świętowanie, w którym uczestniczył, 
ograniczało się do bezrefl eksyjnego wypełniania tradycji i powinności rodzin-
nych, za czym nie szły żadne pozytywne emocje ani głębsze przeżycia. Nie mógł 
się on odnaleźć w tradycji obchodzenia świąt rodzinnych. Podsumowuje to jego 
ostatnia wypowiedź w tej kwes� i: I to, to daje mi powód, żeby bardziej niena-
widzić taki typ tradycji, że zmuszają ludzi, żeby być razem, bo wypada.

Wątek ten porusza również jedna z Ukrainek, w tym przypadku jednak 
wspomniany aspekt świętowania w Polsce oceniany jest z uznaniem: 

Polacy są rodzinne, to mogę stwierdzić na bank, czego dowodem są święta, imprezy, 
to zawsze jest rodzina, rodzina i rodzina. Nawet jak się nie lubią w tej rodzinie, to i tak 
się spotykają. Wiem, bo słyszałam dużo takich opowieści. Ale to naprawdę naród kształci 
religia, kultura i tradycja, prawda? Jeśli to jest zachowane, to jest rodzina, tak? Więc 
właśnie w tym jest siła, w tej rodzinności [Ukrainka, od 10 lat w Polsce]. 

W tym wspólnym zbieraniu się całej rodziny dostrzega ona siłę, a nie „pusty” 
obowiązek.
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10. Polskie przemiany społeczne w oczach cudzoziemców

Nasi rozmówcy są zwykle w Polsce powyżej 10 lat, niektórzy nawet ponad 20 
lat. Na ich oczach i niejako z ich udziałem dokonały się w naszym kraju głębokie 
przemiany ustrojowe, ekonomiczne, a także kulturowe. Chcemy pokazać więc 
sposób opisu tych zjawisk, a także ich ocenę przez uczestników posiadających 
pozycję specyfi czną – zdystansowaną wobec polskiej rzeczywistości. Najgłęb-
sze przemiany odnotowali ci spośród informatorów, którzy do Polski przyby-
li w latach 80. lub na początku lat 90. Ci pierwsi skupiają się na przemianach 
ekonomicznych, w drugiej kolejności wspominając ustrojowe; drudzy – przede 
wszystkim zmiany ustrojowe w ich różnych wymiarach. Hiszpanka, która przy-
jechała do Polski w 1990 r., wspomina początki:  wszystko się zmieniło bardzo 
szybko. Czułaś, że wszystko się zmienia. Natomiast ostatnie kilka lat – to nie. 
Mówi o tym również przebywający w Polsce 20 lat Holender:

Chodzi mi też trochę o te różnice między postępem tu i tam. Jakby te odstępy robią 
się coraz mniejsze tak, bo tak jak mówię, na początek lat 90. miałem takie wrażenie, 
że to było 40 lat różnicy spokojnie, tak. Pamiętam też, że wtedy przyjechała moja mama 
tutaj i właśnie powiedziała, że Boże, byliśmy na Placu Bankowym i powiedziała: „Boże jak 
ja bym była na koniec lat 60., to tak właśnie wyglądało w Holandii.” No, to 40 lat różnicy. 
Teraz to ja mam wrażenie, że te różnice są coraz mniejsze. Jest ta globalizacja, nie da się 
ukryć, ale mimo wszystko, jakby to już nie chodzi o gadżety, (…)  to jest jedna rzecz. A to, 
jak ludzie z tego korzystają, z jaką swobodą z tego korzystają. 

10.1. Obraz Polski lat 80.

W obrazie Polski lat 80., który rysuje się w wypowiedziach rozmówców, domi-
nuje niedostatek dóbr materialnych, ubóstwo, trudności ze zdobyciem dóbr 
pierwszej potrzeby, i kolejki. Uderza to szczególnie osoby, które przybyły wtedy 
do Polski z krajów wysoko rozwiniętych, ale zdarza się też informatorom z kra-
jów uboższych. Urugwajka wspomina: 

(…) ja z trzeciego świata przyjechałam, ale sposób postrzegania jakby pewne rzeczy... 
czy te kolejki, ja pamiętam, że tam koło nas, na Solidarności rano na ulicy, na chodniku 
kolejka stała... i za chwilę przyjechała taka ciężaróweczka i chleb sprzedawała, a ludzie 
stawali do niej w kolejce, myślę, że to trochę... to było takie dziwne.

Godne podkreślenia jest to, że nikt z rozmówców, którzy pamiętali lata 80., 
nie wspomina nawet o kwes� ach politycznych, ograniczeniu wolności czy cen-
zurze. Zapewne jest tak dlatego, że jako stypendyści rządu polskiego mieli po-
zycję stosunkowo wygodną i nie odczuli represyjnego charakteru ustroju PRL. 
Z kolei cudzoziemki, które w owym czasie poślubiły Polaków, skupiały się bar-
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dziej na sferze domowej i problemach związanych z zaopatrzeniem w podsta-
wowe dobra. Wyjątek stanowi jedna z Włoszek, która wyszła za mąż za polskie-
go opozycjonistę i trafi ła do jego środowiska. Wspomina ona: 

Wie Pani, to było bardzo ciekawe, bo to była rzeczywistość z nierzeczywistością, czyli rze-
czywistość była bardzo trudna, to był jeszcze ten okres przed amnes
 ą… Amnes
 a była… 
w 86. Więc też świadomość, że znajomi siedzą, prawda? Że inni są jakby poszukiwani, 
ten strach ogólne, potworne miejsca, które były dla mnie na Okrzei na przykład, to biu-
ro do spraw paszportów, cudzoziemców. Jakiekolwiek stykanie się z tak zwaną władzą, 
to były ogromnie stresujące. Na przykład myśmy mieli głuche telefony regularnie na przy-
kład o 6 rano, czy wiem, że moje stypendium było utrudnione, no nie było łatwo. (...) Po-
wiem Pani, że z punktu widzenia psychologicznego, z jednej strony – bardzo niepokojące, 
ale z drugiej strony bardzo bezpieczne – bo nie było wymagane od człowieka jakiekolwiek 
bądź wysiłek na poziomie zawodowym i to zauważyłam u wielu ludzie, ludzie mieli czas, 
żeby gadać godzinami – nad herbatą, nad wódką, nad jednym i drugim, wpadli, wypada-
li, ponieważ nie było telefonów, albo bardzo mało ludzi miało telefon.

Rozmówczyni wspomina te czasy z poczuciem szoku, ale także pewnej no-
stalgii za rzeczywistością zejścia w prywatność, brak presji na aktywność za-
wodową i sukces, a także wielki rozwój relacji przyjacielskich. W wypowiedzi 
informatorki pojawia się obraz Polski jako swoistego „innego świata”, odmien-
nego od tego, z którym można spotkać się na Zachodzie. Podobnie mówi o tym 
cytowany we wcześniejszych rozdziałach Holender, któremu nie przeszkadzała 
panująca wówczas w Polsce „szarość”, odpowiadał zaś brak reklam. Rzeczy-
wistość tamtych czasów jawi mu się jako prawdziwa, wolna od natręctwa ko-
mercji. Przymusowe ograniczanie potrzeb materialnych daje, jego zdaniem, 
możliwość koncentracji na tym, co naprawdę ważne oraz sprzyja bardziej in-
tensywnemu odbiorowi otaczającej rzeczywistości. W swojej fascynacji tym 
okresem nie jest on wyjątkiem. Podobnie mówi Meksykanin, który do Polski 
przyjechał na stypendium w 1983 r.: 

To znaczy pamiętam tylko, yy… ja pamiętam, kiedy tutaj mieszkałem parę miesięcy, ktoś 
mnie pytał, „Jak się czujesz?”, ja od razu powiedziałem: „jak w raju”. I oczywiście: „no jak 
to w raju? Tu, w Polsce? Nie można… tutaj prawie nic nie ma”, ale ja… dla mnie było ina-
czej, inaczej się żyło tutaj, inaczej się postrzegało życie, były inne walory, walory, które te-
raz są w Polsce i te walory… z tych walory uciekałem z Meksyku. Te walory, które człowiek 
chce zniszczyć drugiego, żeby dostać jakiś stanowisko, żeby osiągnąć, żeby coś osiągnąć 
trzeba zniszczyć kolegę albo koleżankę i albo być zdrajca albo sprzedać się za pieniędzy, 
nie myśląc, nie chcąc się uczyć, nie chcąc wykształcić. 

Rozmówca mitologizuje okres PRL-u. Trzeba pamiętać, że robi to z pozycji 
społecznie zaangażowanego Meksykanina, który nie mógł się nigdy pogodzić 
z drastycznymi różnicami społecznymi w swoim kraju, z niesprawiedliwością 
ustroju kapitalistycznego. Jego niskie potrzeby materialne i lewicowe poglądy 
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ułatwiały mu adaptację do trudnych warunków panujących w Polsce Ludowej. 
Jest to postawa silnie kontrastująca ze stosunkiem do PRL u inaczej politycznie 
zorientowanych ludzi Zachodu. Znamienne jest jednak, że ci, którzy się w Pol-
sce zadomowili na dobre, kraj ten zaakceptowali wraz z jego zmieniającymi się 
warunkami społecznymi i politycznymi. 

10.2. Polityczny wymiar przemian

W opisach transformacji, które odnaleźć można w wypowiedziach naszych roz-
mówców, dominują refl eksje na temat przemian gospodarczych, życia codzien-
nego i stosunków międzyludzkich. Bardzo niewiele osób odnosi się do kwes� i 
politycznych – zarówno polityki wewnętrznej, jak i tej na szczeblu międzyna-
rodowym. Można z tego wysunąć przypuszczenie, że kwes� e te nie są dla ba-
danych szczególnie istotne ani obecne w ich codziennym życiu. Odniesienia 
do polityki, które możemy odnaleźć, dotyczą przede wszystkim faktu przystą-
pienia Polski do UE. Sytuację tę możemy tłumaczyć praktycznym znaczeniem 
owego wydarzenia dla imigrantów, które wiąże się z utrudnieniami bądź uła-
twieniami (w zależności od pochodzenia) legalizacji pobytu obcokrajowców 
w Polsce, podjęcia przez nich pracy lub prowadzenia własnej działalności. 

Osoby z krajów Unii Europejskiej, co oczywiste, pozytywnie oceniały zmiany 
formalne wobec imigrantów po przestąpieniu Polski do UE, które w ich przypad-
ku były istotnym ułatwieniem (otwarcie granic, możliwość podejmowania pracy, 
ograniczenie procedur biurokratycznych itp.). Z kolei w przypadku osób z krajów 
spoza UE fakt przystąpienia Polski do struktur unijnych raczej utrudnił ich sytu-
ację i funkcjonowanie. Tylko jeden badany, Turek, który w Polsce rozwija dzia-
łalność biznesową, deklarował, że zdecydował się na przyjazd do Polski, prze-
widując ułatwienia związane z wstąpieniem Polski do UE. Ten sam rozmówca 
opowiada jednak dalej o silnych pozostałościach po poprzednim systemie w Pol-
sce, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i mentalnej, pomimo formalnej zmiany 
ustroju. Sytuacja ta utrudnia jego zdaniem prowadzenie działalności w Polsce, 
gdyż ciężko się niekiedy odnaleźć w sieci nieformalnych reguł i powiązań.

10.3. Stosunki międzyludzkie

Większość rozmówców zauważa w trakcie swojego pobytu w Polsce istotne 
przeobrażenia w stosunkach międzyludzkich i nastawieniu Polaków do życia. 
Badani dostrzegają zmiany w systemie wartości i priorytetach przedstawicieli 
społeczeństwa polskiego, co tłumaczą zachodzącymi zmianami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi w kraju. Mieszkająca w Polsce od lat 80. Włoszka dokonuje 
ciekawego rozróżnienia: 
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(…) myślę, że 89 rok był odwrotnie dla wielu ludzi, jakby odebrano im ta wolność, która 
była wolnością osobistą, ten czas i ta możliwość, nie mówię nic nie robienia, ale narzuco-
no jakby innym tempem i zmieniło to głęboko myślę tego społeczeństwa. Polacy odzyskali 
wolność polityczną, ale ograniczona została ich wolność prywatna. 

Zdaniem rozmówczyni Polacy utracili w wyniku transformacji ustrojowej coś, 
co wcześniej tak imponowało niektórym cudzoziemcom, czyli poczucie wspól-
noty oraz umiejętność czerpania z niej radości i siły do działania. Podobnie 
ocenia przemiany stylu życia Meksykanin, którego idealizacja okresu PRL-u kon-
trastuje z indywidualistycznym obrazem współczesnej Polski, w której ludzie 
nie okazują sobie tyle bezinteresownej przyjaźni co dawniej. Imigrant z Holan-
dii opowiada z kolei: 

(…) wydawało mi się, że żyjąc w Polsce, mniej wesoło się zrobiło, bo Polacy bardziej po-
ważnie traktują życie, mimo że też bawią się, też opowiadają dowcipy, też żyją dyna-
micznie, ale bardziej smutno patrzą na życie, bardziej… Mimo że wiele rzeczy już Polacy 
osiągnęli, Polacy jeszcze mają dużo kompleksów. 

Ta ostatnia sprawa nie jest dalej rozwijana, ale obsesyjne porównywanie się 
Polaków z innymi jest w wywiadach cechą zauważaną. Podobne negatywne 
przemiany na płaszczyźnie kontaktów społecznych zauważa Japonka. Porównu-
je ona początki swojego pobytu w Polsce w latach 80. oraz sytuację obecną: 
[teraz] ludzie bardzo „pieniędzy, pieniędzy!!! A wtedy żyli obok siebie, była soli-
darność (…) między ludźmi

Wśród rozmówców opinia o zmianie systemu wartości Polaków jest dość 
powszechna. Badani zwracają uwagę na większe obecnie zainteresowanie sfe-
rą materialną, kosztem relacji międzyludzkich, wzajemnej solidarności i bezin-
teresowności. Niektórym osobom Polska sprzed okresu przemian wydaje się 
wręcz bardziej przyjazna od tej, w której żyją obecnie, zaś ludzie byli nastawie-
ni do siebie bardziej życzliwie, a mniej rywalizująco.

10.4. Przemiany ideowe

Jednocześnie ze zmianami w stosunkach międzyludzkich rozmówcy zauważa-
ją zachodzące w Polsce zmiany ideologiczne, takie jak postępująca liberalizacja 
życia oraz otwieranie się na nowe nurty myślowe. Hiszpanka w czasie swojego 
wieloletniego pobytu dostrzega pluralizację stylów życia, mniejsze przywiąza-
nie do tradycji oraz większy zakres wolności jednostkowej. Anglik, mieszkający 
w Polsce od ponad 20 lat, podkreśla rolę młodego pokolenia w procesie prze-
obrażeń mentalności Polaków, które nie doświadczyło wpływu ideologii socjali-
stycznej, nie pamięta często również warunków życia w PRL-u, ma za to dostęp 
do różnorodnych idei i wpływów kulturowych: Wiesz, młodsze pokolenia, które 
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już nie dorastały w systemie socjalistycznym, do tego często bywały za grani-
cą, mają zupełnie inne podejście i pomysły odnośnie wielu rzeczy12. Podobnie 
wypowiada się Włoszka, która przyjechała do Polski w latach 90.: teraz to ab-
solutnie młodzież są całkiem normalni. W społeczeństwie polskim następuje, 
zdaniem badanych, uwalnianie się od postsocjalistycznego myślenia i przejmo-
wanie wzorów nowoczesnych, a także zachodniego stylu życia, postrzeganych 
przez wielu rozmówców jako „normalne” – w przeciwieństwie do zacofanych, 
niezrozumiałych i „nierzeczywistych” realiów PRL. 

Rozmówcy zwracali uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt przemian w Pol-
sce ostatnich 20 lat – otwarcie granic i pojawienie większej liczby obcokra-
jowców z jednej strony, z drugiej zaś zwiększenie mobilności Polaków. Bliski 
kontakt z odmiennością kulturową jest zdaniem rozmówców czynnikiem sprzy-
jającym tolerancji i kształtowaniu postaw otwartości wobec cudzoziemców, 
co z kolei ułatwia wzajemne współżycie w jednym kraju. Poprzez podróże Po-
lacy nabywają również kompetencji niezbędnych w komunikacji międzykultu-
rowej i funkcjonowania w międzynarodowym środowisku. Przytoczyć można 
tu słowa Ormianki: 

Mi się wydaje, że [Polacy] zmienili się. Jeżdżą, podróżują, jakoś tak patrzą w świat, no 
i coraz lepiej. Jedno pokolenie, drugie pokolenie, ale... może bardziej tolerancyjni, jeżdżą 
bardziej po świecie. Na przykład we Francji to nikt nie mówi na Murzyna, zobacz czarny, 
we Francji to jak ktoś powie czarny, to weźmie policję i pana aresztuje. Ja rozumiem, był 
komunizm, wszystko zamknięte, 95% Polaków mieszkało, tam 5% jakiś obcych, ale Arme-
nia też tak samo była. Tylko Ormian jest dużo na całym świecie, bardzo dużo. 6 milionów 
jest na całym świecie, a w Armenii mieszka może z 1,5 miliona. Właśnie oni wiedzą jak się 
zachowywać, mieszkając w Stanach, Francji, tam dużo takich jakby... wiedzą, co to jest, 
dlatego i u nas, nie ma różnicy, czarny nie czarny. 

Podobny jest wydźwięk wypowiedzi Kongijczyka: 

Teraz Polacy jeżdżą dużo za granicą. Życie jest prawie normy europejski, że każdy ma moż-
liwość robić sobie wakacja, jechać za granicę. I... dużo ludzi uczą teraz języka. Na przykład 
angielski dużo ludzie znają. Francuski też – coraz bardziej ludzie znają. I po prostu Polska 
się otworzyła. Bardzo, bardzo dużo. 

Otwarcie Polski na świat oraz istotny wzrost kontaktów Polaków z przedstawi-
cielami innych kultur przyczynia się również do wzrostu wiedzy na temat tych 
kultur i stopniowego odchodzenia od myślenia stereotypowego. To z kolei 
może prowadzić do większej otwartości na nawiązywanie kontaktów z cudzo-
ziemcami w Polsce. Japonka zwraca uwagę: 

12 You know the younger genera
 on, newer genera
 on, that have grown up not under the 
socialist system and have also o� en been abroad, have very very diff erent a�  tudes and ideas 
to things.
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Ale teraz mniej „cing-ciang-ciąg”, „ciąg-ciang-cieng”. To dla mnie bardzo inaczej. (…) Te-
raz jest większa orientacja o Japonii i teraz stosunkowo mniej tego „cing-ciang-ciąg”. 
Czasami ja słyszę coś takiego. 

Także Gabończyk również zauważa pozytywne zmiany: kultura, szanują no 
wiesz, no nie. I podejście do ludzi się zmieniło normalnie.

Przejawem wspomnianych przemian ideowych jest również dostrzegana 
przez obcokrajowców większa swoboda w stosunkach międzyludzkich i rozluź-
nienie w wielu sferach życia obowiązujących wcześniej zasad oraz konwenansów. 
Zmiany te rozmówcy postrzegają jako zbliżenie do norm zachodnich. Włoszka 
dostrzega owe tendencje w relacjach na gruncie kontaktów interpersonalnych: 

(…) no, na pewno ta europeizacja, w sensie mentalna to na bank, takie standardy, takiego 
samopoznawania, że nie trzeba na przykład mówić per „pani, per „pan”, ludzie się coraz bar-
dziej bezpośrednio dogadują, to są zmiany tego typu... Takich na pewno jest milion rzeczy. 

Ormianka z kolei, na gruncie funkcjonowania instytucji: 

(…) nawet urzędnicy się zmieniają, są bardziej zachodni, kiedyś bardziej utrudniali, teraz 
ułatwiają, zmienia się ta mentalność „sowiecka”, jak porównuję 10 lat temu i teraz, to mi się 
podoba, w ogóle ku lepszemu idzie, no i w ogóle ludzie w coraz lepszych warunkach żyją. 

10.5. Poprawa standardu życia

W przeprowadzonych wywiadach, o czym wspominano również wcześniej, 
rozmówcy zwracali uwagę na poprawę standardu życia w Polsce na przestrze-
ni ostatnich 20 lat, a także szeroki obecnie dostęp do dóbr i usług, co stano-
wi istotny kontrast do sytuacji, którą zastali w latach 80. Badani podkreślali 
również, że transformacja ustrojowa pociągnęła za sobą dynamiczny rozwój 
gospodarczy oraz liczne inwestycje, również zagraniczne. Rozmówcy zauwa-
żają: Bo Polska się rozwija, szybko niesamowicie, Warszawa się rozbudować… 
A Warszawiacy są bogatsi. Urugwajka jest wręcz zafascynowana zmianami za-
chodzącymi w Warszawie i odnosi się do nich z dużym uznaniem: 

(…) tutaj się dużo rzeczy dzieje, że jest trochę miasto takie nieprzewidywalne, a poza 
tym z jednej strony trochę ja widziałam tę transformację przez te wszystkie lata, z jednej 
strony to jest trochę przerażające, bo bardzo dużo rzeczy jakby straciło się, a z drugiej 
strony, to jest fascynujące, że miasto w takim krótkim czasie może aż tak się zmienić, (…) 
tutaj to jest... ciągła transformacja, to jest fascynujące (...) no zmieniło się... jak to się 
mówi? budownictwo, zmieniło się, no ja pamiętam, dla mnie to był wielki szok, że w War-
szawie nie ma kawiarni, nie ma gdzie... była tam Amatorska, Poziomka i... to, że też jak-
by to wszystko takie wielkie, tak daleko, to też jest dziwne, ale nie to, że się zmieniło, 
bo to nadal tak jest, ale mimo wszystko teraz jest metro, ta komunikacja, że ta zabudowa 
robi się coraz bardziej gęsta, to te rzeczy jak gdyby są troszeczkę bliżej, no i ludzie się 
zmienili bardzo, bo... taki ruch, że jest taki ruch w tym mieście, a ja nie wiem czy, jest dużo 
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takich miast na świecie, nie wiem, bo tak nie znam aż dużo, ale taki dynamiczny rozwój 
to jest super sprawa.

Rozwój gospodarczy i inwestycje pociągają za sobą również zmiany stylu ży-
cia, a przede wszystkim jego szybsze tempo oraz wzmożoną ruchliwość ludzi. 
To z kolei prowadzi do większej gęstości zaludnienia i większych uciążliwości, 
takich jak hałas. Rozwój miasta wiąże się jednak również rozwojem kultury 
i powstaniem bogatej oferty spędzania czasu wolnego. Nie należy zapominać 
też o obecności coraz większej liczby migrantów, co wpływa na bardziej mię-
dzykulturowy charakter metropolii. Obecnie w Warszawie jest dużo do życia, 
jak stwierdza Ukrainiec:

(…) jak przyjechałem do Warszawy, to mi się wydawała takim szarym miastem, takie 
szare budownictwo postsowieckie, takie i tak dalej. ale na moich oczach ona się po prostu 
zmieniała, tyle rzeczy, że jakby sobie to tak wyliczyć, to ile rzeczy takich, ile budynków, 
to wszystko ile się zmieniło w ciągu tych... ale tak naprawdę ci się wydaje, jakby to wczo-
raj było. I to wiesz, i to pomaga mi zrozumieć, że jest coś w tym mieście. I też zacząłem 
dostrzegać takie bardzo pozytywne rzeczy, różne takie akcje kulturalne, eventów, eventy 
sportowe i tak dalej. Tu też wiesz, jest bardzo dużo do życia.

Rozmówcy zwracali uwagę na jeszcze jeden, negatywny, aspekt rozwoju mia-
sta – wzrost poziomu przestępczości, chuligaństwa oraz wandalizmu i związany 
z tym spadek poczucia bezpieczeństwa. Kongijczyk opowiada o odczuwanym 
przez siebie zagrożeniu, pomimo wcześniejszych wypowiedzi na temat pozy-
tywnych zmian w stosunku Polaków do obcokrajowców. Można zatem wniosko-
wać, iż lęk jego wynika z ogólnego przekonania o niebezpieczeństwach charak-
teryzujących duże miasto: Ja nie wiem, dlaczego. Kiedyś było można jeździć całą 
Warszawę, noce, tak dalej. A teraz – na przykład ja – nie jadę autobusy nocne. 
Bo byłem raz i… czułem niebezpiecznie, i od tego czasu nie. Badani dostrzegają 
zatem liczne pozytywne aspekty przemian ostatnich lat, zwracają jednak rów-
nież uwagę na zagrożenia i negatywne zjawiska, jakie się z nimi wiążą.

11. Wnioski końcowe

Opisane badanie miało na celu poznanie doświadczeń cudzoziemców w ich 
kontaktach z Polakami i polską rzeczywistością społeczną w ciągu wieloletniego 
życia w naszym kraju. Znamienne jest, że zawsze ocena Polski i polskiego spo-
łeczeństwa była rezultatem porównania z obyczajowością kraju wychowania. 
W związku z tym, na obraz naszego kraju wpływ mają kulturowo ukształtowane 
nawyki rozmówców oraz ich potrzeby emocjonalne.  W stosunku do Polski uj-
rzeć można zatem jak w zwierciadle elementy kultury nabytej przez badanych 
podczas ich pierwotnej i często wtórnej socjalizacji.
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Różne były motywy przyjazdu rozmówców do Polski; podjęcie studiów lub 
pracy pojawiało się najczęściej. Niektórzy w Polsce widzieli kraj o większych 
perspektywach ekonomicznych, możliwościach osobistego rozwoju, zdoby-
cia wyższej pozycji społecznej, wyższego poziomu życia albo po prostu „lepszy 
świat” w porównaniu z krajem rodzinnym. Dla innych Polska stanowiła miejsce 
pod pewnymi względami ciekawe lub nawet fascynujące, czy wręcz „egzotycz-
ne”, w którym mieli nadzieję zaspokoić swoje potrzeby związane z ciekawością 
świata bądź uzyskać satysfakcję z przebywania w społeczeństwie, gdzie reali-
zowane są wartości związane z określonym typem stosunków międzyludzkich. 
Niektórzy mieli też przekonanie, że właśnie w Polsce ich kompetencje zawodo-
we zostaną należycie docenione.

Proces adaptacji do życia w Polsce dla wielu osób nie należał do łatwych. 
Trudności piętrzyły się w wielu sferach, poczynając od weryfi kacji wyobrażeń 
i oczekiwań przywiezionych z kraju pochodzenia, poprzez biologiczne przysto-
sowanie do klimatu oraz diety, aż po naukę języka i nabywanie kompetencji 
kulturowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w obcym kraju. 
Nie zawsze też pomagała w tym struktura polskich instytucji, z którymi badani 
musieli się stykać, a także postawy oraz zachowania społeczeństwa polskiego.

Stosunek Polaków do cudzoziemców jest w odbiorze tych ostatnich znacznie 
zróżnicowany. W wywiadach rysuje się istotny podział na osoby pochodzące 
z krajów pozaeuropejskich, mniej ekonomicznie rozwiniętych, a także szeroko 
pojętego „Wschodu” z jednej strony, z drugiej zaś na osoby „z Zachodu”, z kra-
jów najczęściej od Polski bogatszych. Rozmówcy należący do pierwszej katego-
rii zwracali uwagę na istnienie w społeczeństwie polskim negatywnych stereo-
typów, niechęć wobec migrantów pochodzących z ich kraju, a niekiedy nawet 
na dyskryminację skierowaną wobec nich, ich przyjaciół czy członków rodziny. 
Z kolei rozmówcy mieszczący się w drugiej kategorii spotykali się z życzliwym 
zainteresowaniem i stereotypami tym razem pochlebnymi, a nawet zdecydo-
wanie idealizującymi, czasami prowadzącymi do ich pozytywnego wyróżniania 
przez Polaków. Nasi rozmówcy przeżywali inaczej pobyt w Polsce, inaczej oce-
niali Polską rzeczywistość i Polaków między innymi ze względu na to, do mi-
grantów z której kategorii krajów pochodzenia się zaliczali. Ich doświadczenia 
były odmienne i powodowały różną ocenę polskiego otoczenia, a także włas-
nego samopoczucia w naszym kraju. Badani cudzoziemcy często dostrzegali 
istnienie poważnych lub jedynie marginalnych różnic kulturowych pomiędzy 
Polakami a swoimi rodakami; często umieli też ująć te różnice w ogólniejszych 
kategoriach, mając na ten temat wyrobione zdanie i wnikliwą refl eksję. Niektó-
rzy z rozmówców podkreślali duży dystans Polaków w kontaktach międzyludz-
kich oraz trudności w nawiązywaniu bliższych relacji. Zwracali ponadto uwagę 
na to, że nawet po wielu latach spotykali się z reakcjami, dającymi im do zro-
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zumienia, że są w Polsce „obcymi”. Było to dla nich zawsze przykrym i gorzkim 
doświadczeniem.

Istotnym elementem życia cudzoziemców w Polsce okazał się również kon-
takt z rozmaitymi instytucjami, przy czym doświadczenia w tym względzie 
okazały się zróżnicowane – dla jednych zdecydowanie negatywne, dla innych 
z kolei zaskakująco pozytywne. I w tym wypadku istotne znaczenie ma podział 
na dwie kategorie, wyróżniające się w związku z rodzajem kraju pochodzenia 
badanych. Część z naszych rozmówców przyjechała do Polski w latach 80. i 90., 
mieli zatem okazję obserwować przemiany polityczne, społeczne i gospodar-
cze w naszym kraju. Wraz ze wzrostem standardu życia oraz demokratyzacją 
w sferze politycznej i społecznej rozmówcy dostrzegali zachodzące jednocześ-
nie niekorzystne przemiany systemu wartości oraz mentalności – większe na-
stawienie w życiu na korzyści materialne przy równoczesnym osłabieniu więzi 
międzyludzkich, zaniku solidarności i wspólnotowości.

Jako specyfi czna cecha kultury polskiej wymieniana była w dyskursie rów-
nież polska religijność i wpływy Kościoła katolickiego. Okazuje się, że ocena 
tej sfery życia w naszym kraju jest zasadniczo zróżnicowana, choć tu podział 
idzie po innej linii niż w przypadku pozostałych doświadczeń i refl eksji; osoby 
zupełnie areligijne (ateiści z wyboru oraz osoby wychowane poza jakąkolwiek 
religią) czują się w Polsce „nieswojo” i krytykują często Kościół, natomiast oso-
by wierzące, bez względu na wyznanie czy religię, oceniają polską religijność 
katolicką odmiennie – jedni wysoko, czasem nawet akcentując atrakcyjność ka-
tolickiej obrzędowości, drudzy krytycznie, wskazując na jej powierzchowność 
i brak konsekwencji.

Odpowiadając na pytania zawarte w głównym tytule projektu – sąsiedzi 
czy intruzi – zauważyć należy, że to, jak się w Polsce czują długo tu mieszkający 
cudzoziemcy, zależy od wielu czynników: od kraju, z którego pochodzą, od mo-
tywów przyjazdu, od przywiezionych z kraju rodzinnego nawyków, a wresz-
cie od cech społecznych tych Polaków, z którymi mają stały kontakt. Osoby, 
z którymi przeprowadziliśmy wywiady, nie wymieniały żadnych ewidentnie 
dyskryminacyjnych zachowań Polaków, choć pojawiały się opisy ujawniania 
się negatywnych stereotypów oraz zachowań niechętnych czy wrogich (w na-
szym rozumieniu, co trzeba zaznaczyć, dyskryminacja to zinstytucjonalizowana 
forma niechętnego stosunku do innego, a nie tylko postawa nieprzyjazna wo-
bec konkretnej osoby czy grupy). Trzeba jednak pamiętać, że nasi rozmówcy 
to z reguły osoby wykształcone, obracające się w określonym środowisku, któ-
re kształtuje ich całościowy pogląd na społeczeństwo polskie. Wielu rozmów-
ców – przede wszystkim ci, którzy w Polsce byli kilkanaście lub ponad 20 lat 
– podkreślali ogromne pozytywne zmiany w Polsce w zakresie rozwoju postaw 
tolerancyjnych i akceptujących wszelką odmienność.
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Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja – tożsamość, 
preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce

1. Wstęp i metodologia badań

Różne mogą być kryteria podziałów społecznych (płeć, rasa, wykształcenie, do-
chód etc.), podobnie jak odmienne mogą być źródła problemów z integracją 
(w tym ekonomiczną, mierzoną na przykład mobilnością pionową, czyli osią-
ganiem coraz wyższych pozycji społeczno-ekonomicznych) imigrantów o zróż-
nicowanym pochodzeniu etnicznym i narodowym. Przyczyny niepowodzenia 
w integracji, braku mobilności pionowej i tworzenia się enklaw narodowo-et-
nicznych mogą tkwić w zorganizowanych (zinstytucjonalizowanych) działaniach 
o charakterze wykluczającym, ale mogą być też wynikiem indywidualnych de-
cyzji dyskryminacyjnych i autodyskryminacyjnych. 

Trzy koncepcje posłużyły za podstawę do sformułowania celów i narzędzi ni-
niejszego badania. Pierwsza z nich to teoria słabych powiązań Marka Granovet-
tera, druga to teoria relacji międzygrupowych Petera Blaua, a trzecia to model 
spontanicznej segregacji Thomasa C. Schellinga. Wszystkie trzy teorie stanowią 
komplementarne wyjaśnienia procesów integracji/segregacji społecznej. 

Teoria słabych powiązań Granove	 era1 opiera się na założeniu, że nasi znajo-
mi (słabe więzi) nie są tak mocno wzajemnie powiązani jak nasi najbliżsi przyja-
ciele albo rodzina (silne więzi). Innymi słowy, nasi znajomi mogą znać ludzi, któ-
rych nie znamy ani my, ani nasi przyjaciele. Natomiast nasi przyjaciele zazwyczaj 
znają się nawzajem. Dla przykładu, jeśli osoba A ma grupę bliskich przyjaciół, za-
zwyczaj znają się oni między sobą i wchodzą ze sobą w częste interakcje. Osoba 
A jednak może mieć też znajomych, którzy nie znają się ani z przyjaciółmi osoby 

1 M. Granove	 er, The Strength of Weak Ties: A Network Theory revisited, „Sociological 
Theory” t. 1/1983, s. 201–233.
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A, ani między sobą, natomiast są członkami innych grup, składających się z osób 
wchodzących ze sobą w bliskie i częste interakcje. Słabe powiązanie między oso-
bą A i znajomym B nie jest w tej sytuacji bez znaczenia, ponieważ stanowi klu-
czowy pomost pomiędzy dwiema różnymi grupami społecznymi. Bez znajomości 
pomiędzy osobą A a B, te dwie grupy nie miałyby szansy na jakikolwiek kontakt 
i wymianę wiedzy lub doświadczeń. Osoby z małą liczbą znajomych (słabych po-
wiązań) nie mają zatem dostępu do informacji pochodzących ze zróżnicowanych 
kręgów społecznych i są skazane wyłącznie na wiedzę osób z najbliższego oto-
czenia. Zmniejsza to nie tylko ich szansę na dostęp do najnowszych trendów i in-
nowacji, ale też na dostęp do informacji na temat pojawiających się możliwości 
na rynku pracy. Dla Granove	 era słabe powiązania są więc warunkiem integracji 
społecznej, ponieważ to one sprawiają, iż sieć społeczna obejmuje szerszą zbioro-
wość, gdy tymczasem silne powiązania ograniczają się tylko do niewielkich grup.

Teoria relacji międzygrupowych Blaua2 dotyczy wzorów tworzenia się rela-
cji społecznych danego rodzaju (małżeństwo, przyjaźń, wymiana itp.), zacho-
dzących pomiędzy osobami należącymi do odmiennych kategorii społecznych 
i wyróżnionych na podstawie jakiejś cechy nominalnej lub grupy takich cech. 
Według Blaua, liczba i częstość relacji międzygrupowych zależy od sposobno-
ści do nawiązania kontaktu z osobami należącymi do różnych kategorii spo-
łecznych, która jest zdeterminowana strukturalnie. Oznacza to, że im bardziej 
zróżnicowane jest społeczeństwo, tym bardziej zróżnicowane powinny być na-
sze kontakty (ponieważ mamy większą szansę wejścia w relację z osobami róż-
niącymi się od nas). A im bardziej zróżnicowane są nasze kontakty, tym większa 
jest szansa na dostęp do zróżnicowanych informacji, wsparcia etc. Dlatego Blau 
defi niował integrację społeczną w terminach częstości występowania powiązań 
pomiędzy osobami należącymi do różnych kategorii społecznych. Innymi słowy 
zakładał, że częstsze relacje społeczne pomiędzy osobami należącymi do od-
miennych kategorii społecznych tworzą poczucie wspólnej tożsamości i przy-
czyniają się do osłabiania istotnych podziałów pomiędzy grupami3.

Model Schellinga opisuje z kolei sytuacje, w których wyraźna segregacja po-
między dwiema grupami jest wynikiem relatywnie łagodnej preferencji indywi-
dualnej do niebycia w mniejszości – nawet jeśli członkowie grup wyróżnionych 
na podstawie jakiejś cechy są otwarci na integrację, to spontaniczne interakcje 
i działania jednostek, które chcą przynajmniej w jakimś stopniu być otoczone 
osobami podobnymi do siebie, doprowadzą do wytworzenia się niezamierzo-
nych wzorów separacji w strukturze społecznej4.

2 P. Blau, Structural Contexts of Opportuni� es, Chicago 1994.
3 Z. Karpiński, Teoria relacji międzygrupowych: modele empiryczne i testy teoretyczne, War-

szawa 2008 (niepublikowana praca doktorska).
4 T. C. Schelling, Micromo� ves and Macrobehavior, New York 1978.
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Zarówno teoria relacji międzygrupowych, jak i model autosegregacji Schel-
linga przyjmują założenie, że wzór i częstość relacji pomiędzy osobami należą-
cymi do różnych grup są w pewnym stopniu efektem naturalnej tendencji jed-
nostek do homofi lii, czyli wchodzenia w interakcje z tymi, którzy są podobni 
pod względem pewnych istotnych charakterystyk (innymi słowy, że istnieje 
naturalna tendencja to budowania silnych powiązań pomiędzy osobami po-
dobnymi do siebie). Co więcej, im bardziej jednostki są podobne, tym bardziej 
intensywne i bliższe będą kontakty pomiędzy nimi. Tendencja do homofi lii, 
co zostało wielokrotnie pokazane, bardzo silnie wpływa na organizowanie się 
sieci społecznych. Te z kolei, jak udowodnił między innymi Granove	 er, deter-
minują mobilność pionową5. 

Pytanie, na które trzeba jednak odpowiedzieć zanim przystąpi się do ba-
dania preferencji co do partnerów i wzorów interakcji, dotyczy tego, kogo jed-
nostki postrzegają jako podobnego. Jest to pytanie o tożsamość społeczną. We-
dług teorii tożsamości społecznej, jednostka (self) jest refl eksyjna i może różnie 
postrzegać, klasyfi kować lub nazywać siebie w zależności od typu sytuacji i kon-
tekstu interakcyjnego. Proces ten nazywany jest autokategoryzacją. Jej wyni-
kiem jest postrzeganie się przez jednostkę jako przynależną do danej kategorii 
lub grupy społecznej. Porównując następnie siebie do innych, jednostki klasy-
fi kują osoby podobne jako in-group, zaś odmienne jako out-group, a potem 
zaczynają wyolbrzymiać podobieństwa osób zaklasyfi kowanych jako in-group 
i odmienność zaklasyfi kowanych jako out-group. Uaktywnienie się określonych 
kategorii klasyfi kacji zależy od kontekstu oraz motywacji jednostek6.

Wejście w odmienny kontekst kulturowy i strukturalny, a z taką sytuacją 
muszą się zmierzyć imigranci, powoduje zazwyczaj rekonstrukcję tożsamości 
społecznej. Można przypuszczać, że dostępność poznawcza takiej kategorii, 
jaką jest narodowość (i/lub pochodzenie etniczne) sprawi, iż stanie się ona 
początkowo podstawą rekonstruowanej tożsamości. Następnie, w zależności 
od postrzeganych podobieństw/różnic kulturowych, nastawienia społeczeń-
stwa przyjmującego, religii, płci, relacji rodzinnych, stosunków etnicznych i ra-
sowych, znajomości języka oraz indywidualnych motywacji, proces rekonstruk-
cji tożsamości może przebiegać bardziej lub mniej intensywnie. Im większe 
są postrzegane różnice, odczuwana stygmatyzacja i faktyczna lub oczekiwana 
dyskryminacja, tym silniej jednostki będą identyfi kować się z kulturą kraju po-
chodzenia. Tym bardziej, że tendencja do ochrony poczucia własnej wartości 

5 Zależność tę wykazał też w innych badaniach, por.: I. Tomescu-Dubrow, K. M. Slomczyński, 
Friendship Pa� erns and Upward Mobility: A Test of Social Capital Hypothesis, „Polish Sociological 
Review” 3(151)/2005, s. 221–237.

6 H. Tajfel, Diff eren� a� on between social groups: Studies in the social psychology of inter-
group rela� ons, London 1978; H. Tajfel i J.C. Turner, The social iden� ty theory of inter-group beha-
vior, w: Psychology of Intergroup Rela� ons, red. S. Worchel i L.W. Aus
 n, Chicago 1986, s. 7–24.
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(self-esteem) powoduje zazwyczaj ograniczenie porównań społecznych do osób 
o podobnej sytuacji/podobnych cechach7.

A zatem na początku pobytu w nowej kulturze / nowym kontekście struktu-
ralnym, imigranci powinni wykazywać tendencję do defi niowania się w katego-
riach narodowości i budowania relacji z osobami podobnymi sobie (zwłaszcza 
bliskich relacji, gwarantujących zaspokojenie potrzeb społeczno-emocjonal-
nych), a następnie do rozszerzania sieci interakcji na osoby różne od siebie. 
Wynik tych interakcji powinien z kolei wpływać zwrotnie na proces integracji.

Zrealizowane w Instytucie Spraw Publicznych badanie miało następujące cele:
• zebranie informacji o kategoriach stanowiących podstawę tożsamości 

społecznej imigrantów w Polsce, postrzeganiu podobieństw i różnic kulturo-
wych oraz kierunku zmian w postrzeganiu Polski i Polaków;

• zebranie informacji o wzorach relacji cudzoziemców w Polsce oraz o pre-
ferencjach związanych z budowaniem relacji i o przyczynach tychże (to jest od-
powiedź na pytanie, czy w opinii obcokrajowców są one wynikiem autosegre-
gacji, czy też niechęci bądź odrzucenia ze strony Polaków).

Aby odpowiedzieć na tak postawione problemy badawcze, przeprowadzono 
20 wywiadów pogłębionych z cudzoziemcami powyżej 21. roku życia, przebywa-
jącymi w Polsce od 2 do 10 lat. Przyjęcie kryteriów związanych z wiekiem i cza-
sem pobytu w Polsce było podyktowane następującymi założeniami: (1) u osób 
dorosłych tożsamość społeczna została wykształcona w kraju pochodzenia i rze-
czywiście mierzą się one z problemem jej rekonstrukcji w nowym kontekście 
kulturowo społecznym; (2) tylko pobyt minimum 2 lata daje możliwość prześle-
dzenia potencjalnej ewolucji w postrzeganiu podobieństw i różnic kulturowych 
oraz sieci relacji cudzoziemców; (3) pierwsze 10 lat pobytu charakteryzuje się 
intensywnymi zmianami w stopniu separacji pomiędzy imigrantami a przedsta-
wicielami społeczeństwa przyjmującego, który po tym okresie stabilizuje się8. 

Dobór badanych miał charakter celowy i kryterialny. Przebiegał on według 
poniższego schematu:

 
Tabela 1. Kryteria doboru imigrantów do badania

Imigranci niebędący w związku małżeńskim 
z Polakiem/Polką i przebywający w Polsce od 
2 do 5 lat.

Imigranci niebędący w związku małżeńskim 
z Polakiem/Polką i przebywający w Polsce 
powyżej 5 lat, lecz mniej niż 10.

Imigranci w związku małżeńskim z Polakiem/
Polką przebywający w Polsce od 2 do 5 lat.

Imigranci w związku małżeńskim z Polakiem/
Polką przebywający w Polsce powyżej 5 lat, 
lecz mniej niż 10.

7 L. M. Brown, Ethnic s� gma as a contextual experience: A possible selves perspec� ve, „Per-
sonality & Social Psychology Bulle
 n” 24/1998, s. 163–172.

8 Por. A. F. Constant, K. F. Zimmerman, Integra� on of Immigrants: Ethnic Iden� ty Aff ects 
Economic Success, Washington 2008.
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Żaden z badanych nie mógł być spokrewniony z osobą narodowości polskiej 
inaczej niż przez małżeństwo, przy czym – aby ocenić, czy proces konstruowa-
nia sieci relacji i ewolucji tożsamości wygląda inaczej w przypadku imigran-
tów, którzy zawarli związki małżeńskie z Polakami, niż imigrantów niebędą-
cych w takim związku – postanowiliśmy zróżnicować grupę docelową pod tym 
względem. Dodatkowo staraliśmy się dobierać respondentów zróżnicowanych 
pod względem płci, liczby lat spędzonych w Polsce oraz narodowości i pocho-
dzenia etnicznego. Znajomość języka polskiego nie była kryterium doboru re-
spondentów.

Do rekrutacji respondentów wykorzystano bezpośrednie kontakty z obco-
krajowcami, a także (w przypadku osób o narodowości Wietnamskiej i Afgań-
skiej) pośrednictwo organizacji zrzeszających lub świadczących pomoc imigran-
tom danej narodowości. Wywiady zostały przeprowadzone w Warszawie, Łodzi 
i Poznaniu. Tabela 2 prezentuje zestawienie respondentów ze względu na dłu-
gość pobytu w Polsce, kraj pochodzenia i status małżeński.

Tabel 2. Respondenci ze względu na kraj pochodzenia, status małżeński, płeć 
i długość pobytu w Polsce

Czas pobytu
w Polsce

Status Małżeński

Będący w związku małżeńskim 
Polakiem/Polką

Niebędący w związku małżeńskim 
z Polakiem/Polką

2–5 lat Mężczyzna z Turcji Mężczyzna z Iraku

Mężczyzna z Zimbabwe

Mężczyzna z Afganistanu

Mężczyzna z Meksyku

Kobieta z Afganistanu

Kobieta z Białorusi

Kobieta z Rosji

Mężczyzna z Serbii

Kobieta z Wietnamu

Powyżej 5–10 lat Kobieta z Azerbejdżanu Kobieta z Ukrainy

Kobieta z Japonii Mężczyzna z Białorusi

Mężczyzna z Gruzji Mężczyzna z Białorusi

Mężczyzna z Nigerii Mężczyzna z Tajwanu

Kobieta z Tajwanu

Mężczyzna z Wietnamu
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2. Defi niowane, znajomość i postrzeganie polskiej kultury
przez cudzoziemców

Na początek warto zaznaczyć, że większość respondentów nie wybrała Pol-
ski jako kraju imigracji ze względu na wiedzę o polskiej kulturze czy Polakach, 
ale trafi ła tu raczej przypadkowo – ze względu na uzyskanie stypendium akade-
mickiego w Polsce: Akurat tutaj dostałem stypendium i dlatego przyjechałem 
(Student z Afganistanu), na bliskość do kraju pochodzenia: to jest blisko Białoru-
si (Respondentka z Białorusi) lub ze względu na skierowanie przez pracodawcę: 

W moim przypadku stało się, że biuro, w którym pracuję, to znaczy ta instytucja się znaj-
duje w Polsce. (...) Muszę szczerze powiedzieć, że nie było to dlatego, że coś wcześniej 
słyszałem o Polsce. To jest geografi czny powód, że biuro jest w Warszawie (Respondent 
z Serbii). 

Nawet cudzoziemcy, który przyjechali do Polski ze względu na zawarcie 
związku małżeńskiego z osobą narodowości polskiej lub plany zawarcia takiego 
związku, przyznają, że niewiele wiedziały o Polsce: Nic nie wiedziałem. No do-
bra, powiedzmy, że nie wiedziałem wiele. Przyjechałem tu jedynie ze względu 
na nią [żonę]9 (Respondent z Turcji), Myślę, że słyszałem o niej [Polsce] raz lub 
dwa razy, ale sądze, to znaczy nic, praktycznie nic [nie wiedziałem]10 (Respon-
dent z Nigerii). 

Brak wiedzy o Polsce może z jednej strony utrudniać integrację i budowa-
nie relacji z Polakami na początku pobytu, z drugiej strony brak stereotypów 
i ugruntowanych oczekiwań kulturowych może ułatwiać zawieranie znajomości 
i odnajdywanie się w nowym środowisku. Migranci, którzy mieli kontakt z oso-
bami mieszkającymi kiedyś w Polsce, wspominali, że byli przygotowani na dużo 
gorszą sytuację i mniejszą przychylność Polaków: [Osoba ta] nie mówię, że mó-
wiła nieprawdę, tylko że mnie przestraszyła, że tu jest ciężko i tak dalej. Więc 
przygotowałam się na coś trudniejszego (Respondentka z Azerbejdżanu). 

W przeprowadzonych rozmowach pytanie o najważniejsze elementy pol-
skiej kultury oraz postrzegane różnice i podobieństwa pomiędzy kulturą Polski 
a kraju pochodzenia poprzedzone było prośbą o podanie własnej defi nicji kul-
tury. Dzięki temu możliwe było zebranie informacji o tych elementach poznaw-
czych, które są najbardziej istotne w postrzeganiu podobieństw i różnic pomię-
dzy kulturami odmiennych narodów. Spontaniczne defi nicje respondentów 
odnosiły się do typowych zachowań, tradycji, kuchni i języka: Kultura to jest dla 

9 Nic nie wiedziałem. All right, let’s say, I didn’t know much about Poland. Just I came here 
because of her.

10 I think I heard of it about once or twice, but I think, I mean, nothing, prac� cally nothing.



215

Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja – tożsamość, preferencje...

mnie, po pierwsze, to jest język ojczyzny (Respondent z Wietnamu); Żeby po-
znać kulturę, żeby zostać jego integralną częścią, musisz nauczyć się śmiać 
z tego samego co rdzenni mieszkańcy (Respondent z Białorusi); To jest za-
chowanie, zachowanie ludzi, relacje z innymi ludźmi, ich relacje między sobą, 
ich święta, ich religia, ich kuchnia11 (Respondent z Nigerii). Warto zauważyć, 
że zinternalizowane normy kulturowe kraju pochodzenia determinowały spon-
taniczną defi nicję kultury oraz pryzmat, przez który opisywano i porównywano 
podobieństwa oraz różnice pomiędzy kulturami. Badani pochodzący z krajów, 
w których religia jest istotnym elementem życia codziennego (osoby z krajów 
muzułmańskich, afrykańskich i Tajwanu), częściej odwoływali się do tradycji 
związanych z wyznawaną wiarą, natomiast rozmówcy pochodzący z krajów zla-
icyzowanych koncentrowali się na kwes
 ach języka, relacjach międzyludzkich 
i typowej kuchni. 

W opiniach respondentów polska kultura jest nierozłącznie związana z kato-
licyzmem: To przede wszystkim kraj ludzi religijnych. To jest bardzo taki religijny 
kraj, ja uważam (Respondentka z Białorusi); Nie można mówić o polskiej kultu-
rze bez mówienia o Kościele, bez mówienia o świętach, o Bożym Narodzeniu, 
Wielkanocy – tych świętach na przykład12 (Respondent z Nigerii). Dla Polaków, 
w opinii migrantów z Białorusi, Serbii, Gruzji a także Zimbawe, charakterystycz-
ne są też patriotyzm i duma narodowa oraz przywiązywanie wagi do symboli 
(zwrócenie uwagi przez respondentów na ten element kultury mógł jednak być 
wynikiem wydarzeń rozgrywających się w Polsce w trakcie trwania badania, 
a związanych z katastrofą smoleńską). Istotną wartością, którą dostrzeżono jako 
element polskiej kultury, jest też przywiązanie do rodziny i szacunek dla star-
szych. Ogólnie Polacy są postrzegani jako przywiązani do tradycji i to praktycz-
nie we wszelkich obszarach życia społecznego czy to rodziny, czy to stosunków 
damsko-męskich, czy to kwes� i religijnej (Respondentka z Białorusi); No religijni 
są w pierwszym rzędzie, ale też duże przywiązanie do rodziny, duże przywiąza-
nie do polityki… bez tego po prostu nie można (Respondentka z Rosji).

Ponadto uczestnicy badania, defi niując charakterystyczne cechy polskiej 
kultury, wspominali o roli alkoholu w życiu Polaków. Szczególnie zwracali 
na to uwagę cudzoziemcy z krajów muzułmańskich i afrykańskich: Podstawowa 
różnica to wódka, tutaj ludzie piją, gdy świętują, w mojej kulturze tak nie jest, 
my nie pijemy13 (Respondent z Nigerii). Wspominali też o polskiej gościnności: 

11 This is the behavior, the behavior of the people, the rela� onship with the other people, their 
rela� onships with themselves, their holidays, their religion, their food.

12 You cannot talk about Polish culture without talking about the church, without talking abo-
ut the holidays, Christmas, Easter – any of these holidays, for example.

13 The main diff erence is vodka, people drink vodka here whole celebra� ng, in my culture 
we don’t, we don’t drink.
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Tutaj Polacy też są bardzo gościnni i znajomości też są bardzo poważne. Czasami, jak 
są sprawy, to można zadzwonić, zapytać i to jest bardzo dobre, ale bez sprawy też można 
zadzwonić i to jest bardzo miło. I właśnie Polacy też są mili (Respondent z Afganistanu).

Z punktu widzenia studiów nad ewolucją tożsamości społecznej oraz pod-
stawami kategoryzacji jednostek ciekawe jest porównanie odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące wartości kulturowych i cech wspólnych dla Polaków, jakie zosta-
ły podane przez obcokrajowców mieszkających w Polsce dłużej niż 5 lat i tych, 
którzy dopiero niedawno osiedlili się w naszym kraju. Nowi przybysze częściej 
generalizowali i traktowali Polaków jako dość jednolitą grupę, natomiast w wy-
powiedziach osób dłużej przebywających w Polsce pojawiały się opinie, że Po-
lacy są różni i że trudno znaleźć elementy typowe bądź charakterystyczne dla 
wszystkich: Różni są ludzie. Nie można tak, przez jedną osobę przekreślić cały 
naród (Respondent z Gruzji) (szerzej na temat ewolucji tożsamości poniżej). 
W przypadku cudzoziemców mieszkających w Polsce krócej niż 5 lat charak-
terystyczne były też wypowiedzi, które zaczynały się od stwierdzeń typu: Kul-
tura, no u nas jest inaczej wszystko, zupełnie inaczej (Respondent z Iraku) lub 
Ale mam mówić jako studentka czy jako cudzoziemka? (Respondentka z Afgani-
stanu), które wskazują na koncentrowanie się na różnicach i autoidentyfi kację 
w kategoriach obcokrajowca. 

3. Postrzeganie podobieństw kulturowych. Ewolucja tożsamości

Postrzeganie podobieństw i różnic kulturowych jest zależne od kraju pocho-
dzenia respondenta. Z wyjątkiem rozmówców z Iraku, Wietnamu, Zimbabwe 
i Tajwanu, badani nie mieli jednak problemu ze spontaniczną identyfi kacją 
pewnych cech wspólnych kultury swojego kraju i kultury polskiej, a w przy-
padku imigrantów z Białorusi oraz Serbii problemem było raczej podanie róż-
nic niż podobieństw14. Dla cudzoziemców z Afganistanu i Azerbejdżanu cechą 
wspólną kultur porównywanych krajów była gościnność oraz religijność. Rów-
nież badany z Nigerii największe podobieństwo kulturowe widział w stosun-
ku do religii i obchodzeniu świąt. Respondentka z Japonii jako podobieństwo 
określiła pewne zawstydzenie i dystans w relacjach międzyludzkich. Natomiast 
rozmówczyni z Tajwanu w ten sposób odniosła się do kwes
 i postrzegania po-
dobieństw: 

14 Pytanie o podobieństwa i różnice kulturowe pojawiało się w rozmowie dwa razy – pierwszy 
raz przy ogólnych pytaniach na temat kultury zadawanych na początku wywiadu, a drugi przy serii 
pytań dotyczących zmian, jakie zaszły w relacjach respondenta z Polakami od momentu przyjazdu 
do Polski. 
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Czasem mówię o Polsce jako o Wschodzie Europy, ale nie chodzi mi tylko o położenie 
geografi czne, ale także o kulturę. (...) Często przeciwstawia się kulturę Zachodu kultu-
rze Azji Wschodniej. (...) po przyjeździe tutaj, znając inne kultury Zachodu, odkryłam, 
że jest ona [polska kultura] bardziej podobna do kultur dalekowschodnich niż kultury 
np. Francji czy Niemiec. Na przykład Polacy czasami bardzo podobnie traktują rodzinę 
jak my.

Cudzoziemiec z Meksyku podobieństwa kulturowe widział w otwartości i przy-
jaznym nastawieniu do innych przedstawicieli obydwu narodów (przy czym do-
dał, że obserwacja ta dotyczy głównie ludzi młodych oraz pochodzących z du-
żych miast).

Im więcej lat uczestnicy badania spędzają w Polsce, tym mniej koncen-
trują się na wyraźnych granicach pomiędzy kulturami i narodami, a także 
przestają postrzegać siebie oraz swoją sytuację przez pryzmat odmienności. 
Oznacza to, że z czasem wyraźny podział na in-group i out-group zaciera się, 
a co za tym idzie (zgodnie z teorią tożsamości społecznej) respondenci dostrze-
gają, że członkowie out-group są między sobą zróżnicowani. Wniosek taki moż-
na wysnuć zarówno na podstawie odpowiedzi, jakich rozmówcy udzielali na py-
tanie bezpośrednio dotyczące zmian w ich postrzeganiu Polski, jak i na pytania 
dotyczące tematów rozmów z bliskimi osobami, które pozostały w kraju po-
chodzenia, na początku pobytu w naszym kraju i tematów poruszanych obec-
nie. W przypadku pytania wprost o ewolucję percepcji badani odpowiadali: 
Zaczynam dostrzegać jakieś odcienie, jeśli można tak powiedzieć (Respondent 
A z Białorusi). Z kolei w przypadku pytań na temat zmian w sposobie opowia-
dania o życiu w Polsce wspominali o tym, że dawniej w rozmowach z bliskimi 
opisywali różnice w jedzeniu, ubiorze, pogodzie etc., a teraz mówią po prostu 
o tym, co się u nich dzieje i co robią: Opowiadałem im o różnicach, o pogodzie, 
o jedzeniu, a także o kulturze. (…) teraz zazwyczaj mówię im o mojej rodzinie, 
o mnie, w zasadzie rozmawiamy po prostu o innych rzeczach15 (Respondent 
z Nigerii). 

Zmiany w postrzeganiu Polski i Polaków związane z większą częstotliwością 
codziennych interakcji oraz głębszym poznaniem kultury mogą zachodzić za-
równo na lepsze: 

Bo wcześniej (...) myślałem, a, to jest taki przechlapany kraj, w ogóle masakra, to jest żyć 
nie da się. A teraz albo się przyzwyczaiłem, albo właśnie przez takich osób, którego spot-
kałem, zmieniłem swoje zdanie. Teraz patrzę inaczej (...). Po prostu rozumiem was więcej, 
dlaczego jesteście tacy, dlaczego… (Respondent z Gruzji).

15 Well, I used to tell them about the diff erence, about the weather, about the food, I also told 
them about the culture. (...) what I tell them now is basically about my family, myself, actually 
we just discuss other things, really.
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jak i na gorsze: 

No teraz troszkę narzekam, że tak jak mówiłam w sklepach, tak? Ja mogę wrócić zła bar-
dzo na to, że traktują mnie jak… nawet nie jak koleżankę, tylko niegrzecznie. Traktują tak 
źle czasami. Tak, coś takiego nie ma w Japonii (Respondentka z Japonii). 

Wejście w głębsze relacje z Polakami i w polską codzienność powoduje zwe-
ryfi kowanie początkowych opinii oraz uogólnień, które w zależności od tego, 
czy na początku były skrajnie pozytywne czy negatywne, zaczynają się wypo-
środkowywać i relatywizować w zależności od indywidualnej relacji i konkret-
nej sytuacji: 

Wcześniej chciałem się zaprzyjaźnić, myślałem, że druga osoba też chce jak najszybciej, 
a teraz nie. Jakbym chciał, to kontaktuję się z nim więcej, chciałbym, żeby kontaktowała 
się ze mną, bo widzę, że jest dobra osoba (Respondent z Afganistanu). 

Uogólniając, uczestnicy badania wskazywali, że lepsze poznanie polskiej kultury 
powoduje, że pewne zachowania albo typy sytuacji, które na początku były dla 
nich zaskakujące bądź krępujące, stały się z czasem zrozumiałe i akceptowal-
ne. Zwrócili też uwagę na to, że sami nauczyli się pewnych reguł konwersacji 
i działań, dzięki czemu nie poruszają kwes
 i, które dla Polaków są drażliwe lub 
nie zachowują w sposób, który Polacy uważają za nieakceptowalny. Rozmówcy 
podkreślali też, że wraz z wejściem do Unii Europejskiej Polacy stali się bardziej 
otwarci i bardziej akceptują odmienność kulturową cudzoziemców.

4. Sieci relacji

Sieć najbliższych relacji respondentów jest zbudowana z dwóch do kilkuna-
stu osób. W przypadku obcokrajowców przebywających w Polsce mniej niż 
5 lat osoby wymieniane jako ważne i bliskie to w przeważającej większości 
rodzina (polska lub przebywająca w Polsce albo pozostała zagranicą) lub inni 
cudzoziemcy, w tym przyjaciele, którzy pozostali w kraju pochodzenia, a tak-
że ci poznani na studiach (w przypadku studentów), w kościele (w przypadku 
respondentów Afrykańskich) i pracy (w przypadku osób pracujących). Badani 
przebywający w Polsce dłużej niż 5 lat mają bardziej zróżnicowane grono osób, 
które określają jako bliskie. Zawiera ono więcej przyjaciół z Polski (generali-
zacja ta nie dotyczy osób pochodzących z Dalekiego Wschodu, o czym poni-
żej). Częściej też grono bliskich przyjaciół lub znajomych nie składa się z osób 
znających się wzajemnie, a jedynym powiązaniem pomiędzy wymienianymi 
osobami jest sam respondent. Nie znaczy to jednak, że respondenci są świa-
domi i skłonni wykorzystywać siłę słabych powiązań. Na pytanie o to, kogo 
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poprosiliby o pomoc przy szukaniu pracy i mieszkania, wskazywali na osoby 
najbliższe oraz znające się nawzajem (żona, dziewczyna lub znajomi z pracy). 
Nie jest to jednak zjawisko specyfi czne wyłącznie dla imigrantów. Badania nad 
sieciami społecznymi systematycznie pokazują, że jednostki niezależnie od sta-
tusu w danym kraju mają zwyczaj zwracania się o pomoc w szukaniu pracy 
najpierw do osób najbliższych lub krewnych. Największe szanse na znalezienie 
pracy i mobilność pionową mają jednak ci, którzy świadomie bądź nieświado-
mie korzystają z istniejących pomostów pomiędzy różnymi grupami społecz-
nymi, przy czym to raczej sam fakt większej liczby słabych powiązań zwiększa 
szansę na taką mobilność i odniesienie sukcesu, niż świadome z nich korzysta-
nie16. Ciekawy jest też wniosek, który nasuwa się na podstawie analizy różnic 
we wzorach relacji pomiędzy cudzoziemcami, którzy zawarli związek małżeński 
z Polakiem/Polką, a tymi, którzy mają małżonków tej samej narodowości lub 
są stanu wolnego. Liczba i rodzaj powiązań (w tym z Polakami) była generalnie 
podobna w obydwu grupach, natomiast wbrew naszym oczekiwaniom polski 
mąż lub żona nie stawali się pomostem pomiędzy obcokrajowcem a grupa-
mi znajomych w Polsce (innymi słowy nie zapełniali tzw. luki strukturalnej17), 
wprowadzali jedynie silne powiązania z członkami własnej rodziny. To raczej 
migranci stanowią pomost pomiędzy zróżnicowanymi grupami osób dla swoich 
małżonków, a nie na odwrót. Tym bardziej, że starając odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości, korzystają z możliwości budowania relacji z osobami poznany-
mi w bardzo różnych kontekstach społecznych, z których nie korzystają mający 
dość ustabilizowaną sieć powiązań Polacy. Rola małżeństw mieszanych w wy-
pełnianiu luk strukturalnych i ich wpływ na kapitał społeczny migrantów wy-
maga jednak głębszego zbadania.

Jeśli chodzi o skłonność do homofi lii, to preferencja osób pochodzących 
z tego samego kręgu kulturowego jest wyraźna i świadoma w przypadku osób 
pochodzących z Dalekiego i Bliskiego Wschodu (o czym poniżej). W pozostałych 
przypadkach nawiązywanie relacji ze względu na bliskość kulturową lub wspól-
ny status cudzoziemca w początkowym okresie pobytu w Polsce nie jest uświa-
damiane albo pojawia się w retrospektywie: 

Bo na początku obcokrajowcy szukają ludzi, którzy są w podobnej sytuacji, bo… np. pani 
nie zrozumie tak za bardzo obcokrajowca. Może pani bardzo chcieć pomóc, ale obcokra-
jowiec zawsze będzie szukać człowieka, który jest… ponieważ on przechodził te wszystkie 

16 J. M. McPherson i L. Smith-Lovin, Women and Weak Ties: Diff erences by Sex in the Size of 
Voluntary Organiza� ons, „American Journal of Sociology” 87(4)/1982, s. 883–904; J. A. Stoloff , 
Jennifer L. Glanville, E. J. Bienenstock, Women’s Par� cipa� on in the Labor Force: The Role of So-
cial Networks, „Social Networks” 21/1999, s. 91–108; M. Granove	 er, Ge  ng a Job. A Study of 
Contacts and Careers, Chicago 1995. 

17 R. S. Burt, Structural Holes: The Social Structure of Compe� � on, Cambridge 1992. 
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formalności, nawet bardzo proste, takie jak: gdzie się zameldować, gdzie co kupić, jak się 
zachować, czego unikać (Respondentka z Azerbejdżanu); 
Poznaliśmy się w czasie jakiegoś koncertu białoruskiego, bo tylko my dwaj mogliśmy ja-
rzyć język białoruski prowadzącego zespołu, więc szybko się tam, szybko się, szybko się 
dogadaliśmy z rockiem. I od tego się zaczęła znajomość (Respondent z Białorusi); 
To chyba zrozumiałe. Nie wiem... Poznaliśmy się dwa lata temu na imprezie meksykań-
skiej i pozostaliśmy w kontakcie. Od tamtego czasu jesteśmy dobrymi przyjaciółmi18 (Re-
spondent z Meksyku).

5. Nauka języka polskiego i plany pozostania w Polsce

Większość uczestników badania władała językiem polskim w stopniu co naj-
mniej komunikatywnym. Jedyne osoby zupełnie nieznające języka polskiego 
to imigrantka z Wietnamu (wywiad był tłumaczony przez członka rodziny mó-
wiącego po polsku) i rozmówca z Meksyku, natomiast respondent z Iraku wła-
dał nim słabo. W przypadku migrantów z Afryki, z którymi wywiady przeprowa-
dzono w języku angielskim, obydwaj twierdzili, że potrafi ą porozumiewać się 
po polsku. Respondent z Zimbabwe ukończył kurs języka polskiego na studiach, 
natomiast osoba z Nigerii zdała egzamin z języka polskiego wymagany w przy-
padku aplikacji o nadanie obywatelstwa polskiego. Wszyscy obcokrajowcy de-
klarowali chęć dalszej nauki języka, mimo że tylko osoby będące w związkach 
małżeńskich z Polakami oraz respondentki z Ukrainy i Białorusi chcą w Polsce 
osiąść na stałe19. Migranci z Nigerii i Ukrainy zadeklarowali ponadto, że chcie-
liby mieć obywatelstwo polskie. Tylko w jednym przypadku badany znał język 
polski przed przyjazdem – nauczył się go na studiach w kraju ojczystym i to nie-
jako przez przypadek – ze względu na liczbę punktów zebranych przy aplikowa-
niu na studia został zakwalifi kowany na fi lologię słowiańską, a później przypisa-
ny do grupy uczącej się języka polskiego. Znajomość języka polskiego w opinii 
cudzoziemców nie jest jednak kluczowa w nawiązywaniu bliskich relacji z Pola-
kami – tylko uczestnik badania z Serbii stwierdził: 

(…) na przykład Polacy, jak chodzą na piwko po pracy, to zawsze mnie zapraszają i tylko 
mnie zapraszają na piwko po pracy. Nie wiem, czy to jest dlatego może, że tylko ja mówię 
po polsku ze wszystkich tych obcokrajowców, może dlatego, a może po prostu mówimy 
tym samym językiem w sensie, że się rozumiemy. 

18 That’s understandable. I don’t know… we met 2 years ago in Mexican party and we stayed 
in connec� on. Since then we are very good friends.

19 Warto w tym momencie dodać, że plany wyjazdu z Polski tylko w przypadku respondentów 
z Afganistanu są podyktowane trudnościami w znalezieniu pracy. Pozostałe osoby z góry założyły 
(nawet jeżeli przebywają dłużej niż przewidywały), że ich pobyt w Polsce ma charakter tymcza-
sowy.
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Pozostałe osoby, z którymi rozmawialiśmy, nie odnosiły się spontanicznie do 
kwes
 i barier językowych ani w przypadku pytań o to, czy łatwo nawiązuje się 
relacje z Polakami, ani o to, jak i dlaczego zmieniły się ich relacje od czasu przy-
jazdu (wyjątek stanowi tu respondentka z Japonii, która powiedziała, że począt-
ki znajomości są trudne między innymi dlatego, że brakuje jej czasem słów oraz 
rozmówca z Wietnamu, który stwierdził: Ja myślę, że każdy z nas chce najwię-
cej z Polakami na przykład porozmawiać, pogadać, ale no to jest..., no to jest, 
że język polski dla nas..., skąd możemy romany pogadać?”).  

6. Różnice kulturowe

6.1. Różnice w postrzeganiu Polaków i sieciach relacji – cudzoziemcy z Afryki

Jak zostało wcześniej wspomniane, opinie formułowane na temat różnic kul-
turowych oraz postrzeganie Polaków były uwarunkowane narodowością i/lub 
regionem pochodzenia migranta. Badani z Afryki postrzegają Polaków jako ner-
wowych, spiętych, niecierpliwych i mniej otwartych na innych w porównaniu 
z mieszkańcami rodzimych krajów. Według rozmówcy z Nigerii, w której zaga-
dywanie do osoby na przystanku autobusowym lub po prostu na ulicy jest nor-
mą i powoduje wdanie się w konwersacje na różne tematy, Polacy zachowują 
dystans wobec nieznajomych. Mówił on, że w Nigerii normą jest również za-
oferowanie pomocy osobie potrzebującej i że zawsze zostaje ona przyjęta. Na-
tomiast w Polsce przyjmuje się ją z nieufnością i często odmawia jej zaakcepto-
wania. Badany opisał sytuację, która szczególnie mu utkwiła w pamięci, kiedy 
zaoferował pomoc starszemu mężczyźnie, a ten jej odmówił mówiąc, że nie ma 
pieniędzy. Biorąc pod uwagę, że nie zinterpretował on tego zachowania jako 
przejawu rasizmu lub przynajmniej niechęci wobec osób pochodzących z Afry-
ki, można przypuszczać, że rzeczywiście postrzega takie zachowania jako wyni-
kające z różnic kulturowych. 

Podobnie wypowiadał się cudzoziemiec z Zimbabwe: wydaje mi się, że Pola-
cy są bardzo niecierpliwi i że jest w nich dużo złości. My jesteśmy dużo bardziej 
wyluzowani i łagodni20. Obydwaj rozmówcy z Afryki stwierdzili jednak, że po-
mimo tego, iż Polacy mogą być nieśmiali lub zdystansowani na początku, to za-
przyjaźnianie się z nimi nie jest trudne i że mają coraz więcej znajomych oraz 
przyjaciół wśród Polaków. Jako osoby podobne wskazywali osoby o tej samej 
religii (protestantyzm), co wskazuje na silniejszą autokategoryzację ze względu 
na tę cechę niż na status cudzoziemca czy rasę, oraz osoby mające podobny 

20 It seems to me that the Polish people are very impa� ent and there is a lot of anger. We are 
more laid back, docile.
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gust muzyczny, polityczny i związany z literaturą, co również wskazuje na brak 
uaktywnienia takiej charakterystyki, jaką jest narodowość lub pochodzenie et-
niczne w procesie konstruowania tożsamości społecznej.

6.2. Różnice w postrzeganiu Polaków i sieciach relacji – cudzoziemcy z Dalekiego Wschodu

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób pochodzących z Dalekiego Wscho-
du, czyli Wietnamczyków i Tajwańczyków. Twierdzili oni, że nawiązywanie rela-
cji z Polakami jest trudne. Istotny jednak jest fakt, że w przypadku migrantów 
z Tajwanu trud ten jest postrzegany jako wynik różnic w tradycjach i wychowa-
niu, podczas gdy respondent z Wietnamu wskazywał na ogólną niechęć Pola-
ków wobec Wietnamczyków. Według Tajwanki, z którą rozmawialiśmy, Polacy 
są dużo bardziej asertywni w wyrażaniu swojej opinii, natomiast kultura Tajwa-
nu wymaga, aby przede wszystkim słuchać. 

Wolę nie wypowiadać swojej opinii. Nie chciałabym być odebrana jako niegrzeczna, wte-
dy gdy nie zgadzam się z nimi [Polakami]. Kiedy Polacy chcą koniecznie usłyszeć, co ja my-
ślę, wtedy czuję się nieswojo (Respondentka z Tajwanu). 

Obydwoje rozmowców z Tajwanu stwierdziło, że z czasem nawiązywanie 
relacji i przyjaźni stało się łatwiejsze: po pierwsze, zmienili się oni (zaznajomi-
li z kulturą i zaakceptowali różnice), a po drugie, zmienili się Polacy: stają się 
coraz milsi i coraz bardziej otwarci (Respondentka z Tajwanu). Wpływ na ewo-
lucję postaw Polaków wobec Azjatów21 (w tym Tajwańczyków) miało w opinii 
tych respondentów przystąpienie Polski do Unii Europejskiej: 

Przed wejściem Polski do UE mówiłem, że Polska to kraj komunizmu i że nie jest krajem 
wysokorozwiniętym, a Polacy są zamknięci. Patrzyli się na mnie na ulicy. Nie byli przyzwy-
czajeni do Azjatów (Respondent z Tajwanu).

Pomimo postrzeganych zmian w nastawieniu i zachowaniu Polaków, respon-
dentka z Tajwanu stwierdziła, że nie wyobraża sobie jednak małżeństwa z oby-
watelem Polski ze względu na zbyt dużą odmienność kulturową i związaną z nią 
odmienność myślenia, a także trudności w porozumieniu co do wartości. Żadna 
osoba z Polski nie została też przez nią wskazana jako bliska (wszystkie relacje 
wymienione jako ważne były z Tajwańczykami i miały charakter silnych powią-
zań). Natomiast mężczyzna z Tajwanu zasugerował, że uważa takie małżeństwo 
za możliwe, choć różnice kulturowe mogłyby powodować pewne komplikacje. 
Wśród bliskich sobie osób wymienił aż cztery z Polski. Badani z Tajwanu nie wy-
korzystywaliby polskich znajomych do szukania pracy – zwróciliby się do fi rmy 
tajwańskiej w Polsce albo posłużyli Internetem. 

21 Zbiorcza kategoria Azjaci została wprowadzona do rozmowy przez respondentów.
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Odmienną postawę prezentowali imigranci z Wietnamu. Kobieta pochodząca 
z tego kraju, pomimo ponad dwuletniego pobytu w Polsce stwierdziła, że w za-
sadzie nic nie wie o polskiej kulturze i nie ma żadnych znajomych ani przyjaciół 
Polaków. Jedyne osoby, z którymi ma kontakt, to mąż i rodzina męża, z którą 
mieszka. Chciałaby lepiej poznać nasz kraj, ale na razie ma małe dziecko i nie-
wiele czasu. Dodała jednak, że Polacy są mili – takie były jej doświadczenia z cza-
sów, kiedy pracowała w Wólce Kosowskiej. Z kolei mężczyzna – Wietnamczyk 
mieszkający w Polsce prawie 10 lat – tłumaczył, że Polacy i Wietnamczycy mają 
różne charaktery. Mówiąc o relacjach pomiędzy Polakami a Wietnamczykami, 
zwrócił uwagę, że Wietnamczycy przyjeżdżający do Polski zazwyczaj nie mają 
w planach zostać tu na stałe, tylko chcą zarobić pieniądze i wrócić do swoje-
go kraju. Jest to według niego jedna z przyczyn, dla których nie inwestują oni 
w integrację. Drugą przyczyną według niego jest niechęć Polaków do Wiet-
namczyków. Respondent zdefi niował kulturę polską poprzez brak tolerancji 
i mówił o nierównym traktowaniu osób z Wietnamu przez Polaków – wspom-
niał na przykład, że jego dzieci w przedszkolu są traktowane inaczej i wiedzą, 
że są inne (cudzoziemskie). Wyrażał też poczucie, że istnieje jakaś bariera po-
między Polakami i Wietnamczykami oraz że bardzo trudno jest zaprzyjaźnić się 
z Polakiem. Swoje próby nawiązania bliższych więzi opisał w ten sposób: 

Ja tutaj w tym biurze pracuje, tak? Czyli mam możliwość z koleżankami innymi, czyli z Po-
lakami porozmawiać codziennie, tak? Ale tylko o pracy. No, byłem też kilka razy u nich 
w domu, tak i oni u nas, bo gotowałem dla nich i piliśmy piwo i zawsze mówimy na to kon-
ferencja. Tak spotkania, ale więcej już nic. 

Według rozmówcy nawet małżeństwo z Polką lub Polakiem nie daje dostępu 
do polskich przyjaciół, bo mieszane małżeństwa spotykają się z niezrozumie-
niem ze strony Polaków – wniosek ten oparł na obserwacji doświadczeń swoich 
znajomych – a korzyść z zawarcia związku małżeńskiego z osobą narodowości 
polskiej upatrywał wyłącznie w możliwości lepszego opanowania języka. Za-
uważył jednak, że najmłodsze pokolenie jest bardziej otwarte na odmienności 
etniczno-kulturowe. Najbliższe relacje rozmówca ma z osobami pochodzącymi 
z Wietnamu i właśnie ich prosiłby o ewentualną pomoc w znalezieniu pracy 
lub mieszkania. Jako jedyny mówił też wprost o preferencji Wietnamczyków 
do przebywania w tej części Warszawy, w której mieszkają ich rodacy. Tłuma-
czył to tym, że w tych okolicach już się do nich przyzwyczajono. 

Doświadczenia oraz refl eksje respondenta z Wietnamu dobrze ilustrują me-
chanizm prowadzący do izolacji stygmatyzowanych grup cudzoziemców. Iden-
tyfi kacja (tożsamość) etniczna oraz widoczność cech związanych przynależnoś-
cią do danej grupy prowadzą do umocnienia poczucia dyskryminacji opartej 
o przynależność rasowo-etniczną – stygmatyzowane jednostki częściej dokonu-
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ją porównań międzygrupowych, zauważają nierówności i nazywają je niespra-
wiedliwymi. Postrzeganie się w kategoriach osoby dyskryminowanej wpływa 
z kolei zwrotnie na tożsamość społeczną, wzmacniając z jednej strony poczucie 
odmienności, a z drugiej potrzebę przynależności. Aby uniknąć niekorzystnych 
dla poczucia własnej wartości efektów porównywania się z osobami pocho-
dzącymi z grupy większościowej, członkowie grup stygmatyzowanych tym bar-
dziej zwracają się w kierunku osób w podobnej sytuacji (na przykład z tej sa-
mej grupy etnicznej)22. Pomimo tego, że nasz rozmówca nie czuł się typowym 
Wietnamczykiem (czasem odnosił się do innych osób pochodzących z tego kra-
ju per „oni”), gdy nawiązywał ogólnie do swojej sytuacji w Polsce lub kwes
 i 
kulturowych, używał wyrażenia „my Wietnamczycy”, „my cudzoziemcy z Wiet-
namu”.

6.3. Różnice w postrzeganiu Polaków i sieciach relacji – cudzoziemcy z Azji Mniejszej,
Bliskiego Wschodu i Kaukazu

Nieco inaczej przebiega proces izolacji obcokrajowców z muzułmańskich krajów 
Azji Mniejszej, Bliskiego Wschodu i Kaukazu. W opowieściach badanych z tych 
regionów pojawiały się nawiązania do stygmatyzacji wynikającej z wyznania: 

(…) tak, ja przyjechałem tutaj, wszyscy ludzie myśleli, ja jestem muzułmański, tak, i wszy-
scy ludzie myśleli, że ja może, może… nie wiem, jak to powiedzieć, więc powiem po an-
gielsku. Serio, zwłaszcza starsi ludzie byli tacy myślący samolubnie. Że, jeśli jestem mu-
zułmaninem, to jestem niebezpieczny. Miałem na przykład taką sytuację, że przyjaciółka 
babci mojej żony ostrzegała ją, aby była ostrożna, bo jestem muzułmaninem, więc mogę 
zrobić wszystko23 (Respondent z Turcji) 

jednak według uczestników rozmów te stereotypy i uprzedzenia Polaków z cza-
sem ulegają osłabieniu. Brak bliskich polskich znajomych lub przyjaciół wynika 
tu raczej z braku dostępności wśród naszych rodaków osób postrzeganych jako 
podobne pod względem istotnych wartości. Badana studentka z Afganistanu 
żaliła się, że nie może znaleźć w Polsce przyjaciół ze względu na to, iż nie spę-
dza wolnego czasu w taki sam sposób jak jej rówieśnicy: 

(…) chodzi o to, że tutaj na przykład tych mają bardzo bliskie kontakty, że na przykład piją, 
idą na kluby z nimi, cały czas razem, a ja jestem trochę religijna, więc nie piję, nie chodzę 
na klubach, dlatego, no i oni też pewnie myślą, że on jest trochę nudna. 

22 A. M. Padilla, W. Perez, Accultura� on, Social Iden� ty, and Social Cogni� on: A New Perspec-
� ve, „Hispanic Journal of Behavioral Sciences” 1(25)/2003.

23 I don’t know how to say, I will say in English. Seriously, especially old people were really like 
thinking selfi sh. If I’m Muslim, then I’m someone who is dangerous. Like I had this situa� on like my 
wife’s grandmas friend was warning her: just be careful, he is a Muslim, he can do everything.
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Podobnie, czyli z różnicami kulturowymi (oraz brakiem czasu wynikającym 
z liczby godzin spędzanych w pracy), wiązał problemy z nawiązywaniem bliż-
szych relacji z Polakami rozmówca z Iraku. Z kolei badany z Gruzji, pomimo tego 
że, jak twierdził, lubi się z Polakami, pracuje przeważnie z Gruzinami, bo Polak 
nie potrafi  pracować. Polak pracę zaczyna z trzema piwami. Jak walnie piwo, 
od rana, trzy piwo, dopiero potem zaczyna pracę, a dla mnie to nie praca. 

Żadna z osób pochodzących z Bliskiego Wschodu lub Kaukazu spontanicznie 
nie wspominała o przejawach bezpośredniej dyskryminacji ze strony Polaków 
(raczej o pewnym zaciekawieniu), nie miała też wyraźnego poczucia przynależno-
ści do stygmatyzowanej grupy etnicznej. Dlatego wydaje się, że przewaga bliskich 
relacji z osobami pochodzącymi z tego samego kręgu kulturowego jest w przy-
padku obcokrajowców z Bliskiego Wschodu i Kaukazu wynikiem preferencji 
opartej na wartościach (w tym religijnych) i braku zróżnicowania Polaków pod 
względem wyznania. Nie jest natomiast – przynajmniej nie wskazują na to wy-
niki przeprowadzonych rozmów – związana z procesami budowania tożsamości 
społecznej w oparciu o poczucie bycia stygmatyzowanym bądź dyskryminowa-
nym. Za ilustrację może posłużyć wypowiedź respondentki z Azerbejdżanu: 

(…) na przykład idziemy do kawiarni, ja i Azer, siedzimy dwóch inaczej wyglądających 
ludzi, mówimy w obcym zupełnie języku i dziwimy się, że Polak do nas nie podchodzi. 
Bo z jakiej racji on ma podejść? Ale jeżeli do Polaka naprawdę się mówi, on się uśmiech-
nie, odpowie na ulicy… nigdy się nie spotkałam, żeby ktoś miał do mnie inny stosunek, 
bo inaczej wyglądam. 

7. Podobieństwa kulturowe i sieci relacji
– cudzoziemcy z krajów słowiańskich

Jak już zostało wcześniej wspomniane, migranci z Białorusi, Rosji i Serbii wi-
dzieli przede wszystkim podobieństwa pomiędzy kulturą Polski a kulturą swo-
jego kraju. Jedyne różnice, które zostały zauważone przez osoby pochodzące 
z Białorusi, dotyczyły religijności Polaków, ich większej przebojowości 

Myślę, że Białorusi są większymi konformistami, jeśli nie użyć słowa „oportunistami”. (...) 
pewien jakiś taki fatalizm mi przychodzi do głowy, czyli że, wiesz, wiara w jakąś taką, 
przede wszystkim brak wiary w siebie i Polacy są bardziej przebojowi (Respondent B 
z Białorusi). 

i uprzejmości

Na przykład u nas jak idziesz do sklepu coś kupić, to ta kobieta, która to sprzedaje, nie po-
wie o tam „proszę bardzo”, „dziękuję bardzo”, ona po prostu „co Pani chce?”. W taki 
sposób u nas jest. To niedobrze (Respondentka z Białorusi).
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Z kolei rozmówca z Serbii zauważył jedynie, że: 

my Serbowie, jak idziemy do knajpy, jak dostaniemy pensje, idziemy do knajpy, pijemy, 
pijemy, pijemy, nie patrząc w ogóle na to, ile zapłacimy za to. Z mojego doświadczenia 
wynika, że trochę inaczej się rozwiązuje sprawy w Polsce. 

Żadna z wymienionych różnic nie stanowi podstawy do rekonstruowania 
tożsamości społecznej w opozycji do wartości, z jakimi się one wiążą, ani ba-
riery w integracji kulturowej. Podobieństwa pomiędzy kulturą polską a kultu-
rami migrantów z Białorusi i Serbii (w tym łatwość opanowania języka) czynią 
według badanych proces zawierania znajomości z Polakami naturalnym oraz 
bezproblemowym. Wszyscy cudzoziemcy z tych krajów twierdzili, że Pola-
cy są otwarci, nawiązywanie kontaktów jest łatwe, a prowadzenie rozmowy 
nie sprawia trudności. Proporcja znajomych Polaków wśród wszystkich znajo-
mych w grupie respondentów z Białorusi była najwyższa: 

(…) bo wszystkie moje koleżanki są Polkami i one są bardzo świetne dziewczyny i super, 
i zawsze pomogą w razie czego, i nawet znam ze swojego kraju dziewczyny, ale one, 
nie mam z nimi nawet kontaktu dobrego. Z Polkami raczej. Moje otoczenie to są Polacy 
(Respondentka z Białorusi).

W przypadku badanego z Serbii sieć bliskich relacji obejmowała osoby pozna-
ne w Polsce, aczkolwiek nie wszystkie były narodowości polskiej – biorąc pod 
uwagę, że pracuje on w miejscu zatrudniającym wielu cudzoziemców, można 
przypuszczać, że jest to wynik różnorodności narodowościowej w miejscu pra-
cy, a nie preferencji do wchodzenia w relacje z obcokrajowcami. W tej grupie 
opisane zostały także dwa przypadki ilustrujące siłę słabych powiązań w inte-
gracji ekonomicznej: 

No właśnie to jest świeży przykład, tak. Ostatnio z jednym z kumpli gadałem, że rozważał-
bym, rozważałbym nawet zmianę pracy czy jakieś, czy jakieś dodatkowej fuchy, no i udało 
się (Respondent B. z Białorusi) 

oraz 

Ja dzwoniłam po ogłoszeniach, ale nic ciekawego nie było przez ogłoszenia. Tylko moja 
klientka, której ja robiłam masaż, tam w domu czasami, siedzi tam i ona mi po prostu po-
leciła ten salon. Ja zadzwoniłam do szefowej i ona zaprosiła mnie na spotkanie i zostawiła 
u siebie (Respondentka z Białorusi). 

Co ciekawe (i niestety potwierdzające tezę o rzadkiej świadomości instrumen-
talnej roli słabych powiązań), na pytanie o to, czy zwróciłaby się do znajomych, 
gdyby obecnie szukała pracy, badana odpowiedziała przecząco.
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8. Podsumowanie

Przeprowadzone badanie, jakkolwiek nie stanowiło testu teorii wyjaśniających 
mechanizmy wykształcania się wzorów integracji czy procesów rekonstruk-
cji tożsamości społecznej imigrantów, dostarcza informacji na temat podstaw 
autokategoryzacji cudzoziemców przebywających w Polsce mniej niż 10 lat 
oraz postrzeganych przez nich podobieństw i różnic kulturowych. Pozwala tak-
że formułować hipotezy na temat dynamiki zmian w preferencjach związanych 
z nawiązywaniem relacji i ich wpływie na proces integracji. Wyniki badania sta-
nowią też ilustrację twierdzeń teorii tożsamości społecznej oraz strukturalnych 
teorii integracji społecznej. Przedstawione poniżej uogólnienia dotyczące róż-
nych grup kulturowo-etnicznych powinny być zatem traktowane jako hipotezy, 
które należy poddać dalszej systematycznej weryfi kacji.

Nowi imigranci przyjeżdżający do naszego kraju konfrontują się nie tyle ze 
swoimi oczekiwaniami i/lub stereotypami kulturowymi, ponieważ ze względu 
na brak wiedzy o Polsce ich nie mają, ile z codziennością życia w obcym kraju 
i odmiennej kulturze. Strategie radzenia sobie z odmiennym kontekstem spo-
łecznym i potrzebą zredefi niowania społecznego „ja” są zależne od postrze-
ganej bliskości norm i wartości kulturowych, innymi słowy zależą od cech kul-
tury oraz grup, z których pochodzą cudzoziemcy, a także od rzeczywistego lub 
domniemanego poziomu akceptacji ze strony społeczeństwa przyjmującego. 
Strategie te wpływają następnie na intensywność i przebieg procesu integracji 
strukturalnej.

W przypadku migrantów z Białorusi i Serbii postrzegane różnice kulturowe 
są nieistotne z punktu widzenia procesów rekonstrukcji tożsamości społeczej, 
dlatego nie stają się one symbolicznymi granicami wyznaczającymi podstawy 
nowej identyfi kacji. Osoby z tych krajów szybciej i łatwiej nawiązują relacje 
społeczne z Polakami (w tym bliskie relacje), a jak zostało to przedstawione 
we wstępie, częstość relacji pomiędzy osobami należącymi do odmiennych ka-
tegorii społecznych generuje poczucie wspólnej tożsamości i wskazuje na po-
ziom integracji strukturalnej.

Obcokrajowcy z Afryki nową tożsamość społeczną oraz defi nicję in-group 
i out-group budują w oparciu o te kategorie, które zwiększają prawdopodo-
bieństwo integracji społecznej, to znaczy te, które nie są powiązane z taką 
cechą nominalną, jaką jest narodowość czy rasa. Innymi słowy, różnorod-
ność populacji w Polsce ze względu na poglądy polityczne lub gusty muzycz-
ne (czyli w miarę równomierne rozmieszczenie członków populacji między 
te kategorie) zwiększa szansę na wejście w relacje międzygrupowe. Relacje 
międzygrupowe oznaczają w tym przypadku występowanie powtarzalnych 
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interakcji pomiędzy osobami zróżnicowanymi zarówno pod względem naro-
dowości oraz rasy, jak i przekonań światopoglądowych czy preferencji związa-
nych ze sztuką. 

Migranci z Dalekiego Wschodu silnie identyfi kują się z kulturą kraju po-
chodzenia, którą postrzegają jako istotnie różną od polskiej, co determinuje 
ich tożsamość jako cudzoziemca. Dlatego nie odnajdują podobnych sobie osób 
w polskim otoczeniu, co powoduje, że nawet w przypadku codziennych kon-
taktów z Polakami nie wchodzą oni z nimi w bliższe relacje. Inaczej mówiąc, 
tendencja do homofi lii opartej na podobieństwie kulturowym zmniejsza licz-
bę i intensywność relacji międzygrupowych. Dodatkowo, w przypadku obco-
krajowców z Wietnamu, faktyczna i subiektywnie postrzegana dyksryminacja 
wzmacnia poczucie odmienności w stosunku do większości polskiej oraz przy-
należności do mniejszości wietnamskiej.

Przyjezdni z Azji Mniejszej, Bliskiego Wschodu i Kaukazu również mają sil-
ne poczucie odmienności kulturowej, a preferencja obracania się w kręgu osób 
podobnych do siebie początkowo zmniejsza stopień ich integracji społecznej. 
Jednak ze względu na brak odczuwanej lub faktycznej dyskryminacji nie czują 
potrzeby ochrony społecznego ego przez ograniczenie kontaktów i porównań 
z grupą większościową (Polakami), dlatego korzystają ze strukturalnie zdeter-
minowanych szans na kontakty z przedstawicielami grupy dominującej (czyli 
występującą w praktyce proporcją Polaków do cudzoziemców wśród osób, któ-
re mają możliwość poznać). Kontakty te prowadzą do osłabiania symbolicznych 
granic pomiędzy grupami i zwiększenia poziomu integracji społecznej.

Wzór i stopień integracji zależy nie tylko od cech i kultury grup pochodze-
nia obcokrajowców, ale także od liczby lat spędzonych w Polsce. Im dłużej cu-
dzoziemcy przebywają w naszym kraju, tym bardziej częstość i intensywność 
kontaktów z przedstawicielami grupy dominującej wpływa na przebieg procesu 
rekonstrukcji tożsamości, osłabiając efekt różnic kulturowych oraz tendencję 
do autosegregacji.

Systematycznej analizy wymagają także hipotezy dotyczące tworze-
nia i wykorzystywania przez cudzoziemców w Polsce kapitału społeczne-
go, rozumianego jako zasoby oraz wartości tkwiące w sieciach społecznych 
(na przykład dostęp do informacji czy weryfi kacja tożsamości). Autorefl ek-
sje badanych odnośnie sieci relacji i powiązań z innymi osobami nie są bo-
wiem zazwyczaj wiernym odzwierciedleniem faktycznych wzorów interakcji. 
Po pierwsze, bliskie i głębokie relacje są łatwiej dostępne poznawczo, dlate-
go mogą być opisywane oraz przywoływane częściej, niż pozostałe typy po-
wiązań. Po drugie, relacje zaspokajające potrzeby emocjonalne (częściej niż 
instrumentalne) są nierzadko traktowane jako istotniejsze, a co się z tym 
wiąże, dominują w opisach sieci kontaktów dostarczanych przez uczestników 
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badań24. Wyłaniający się z przeprowadzonych rozmów wzór sieci interakcji 
obcokrajowców może więc być niekompletny, a dominacja silnych powiązań 
pozorna. W celu określenia siły i rodzaju relacji pomiędzy kapitałem społecz-
nym imigrantów (ze szczególnym uwzględnieniem roli słabych powiązań) 
a poziomem integracji potrzebne są dodatkowe badania poświęcone wyłącz-
nie temu zagadnieniu. 

Jak zostało wcześniej zasygnalizowane, wyjaśnienia wymaga też rola mał-
żeństw mieszanych w integracji ekonomicznej cudzoziemców. Zawarcie związ-
ku małżeńskiego przynosi istotne zmiany w konfi guracji sieci społecznych stron 
związku niezależnie od tego, czy pochodzą one z tego samego czy z różnych 
krajów. Małżonkowie stają się bowiem pomostem łączącym niepowiązane 
do tej pory (lub słabo powiązane) grupy osób, czyli sieci relacji ulegają posze-
rzeniu i wzmocniony zostaje kapitał społeczny (chociażby dzięki temu, że pew-
ne relacje z pośrednich stają się bezpośrednie, a małżonkowie zyskują społecz-
nie sankcjonowane prawo do korzystania z zasobów sieciowych partnera)25. 
W przypadku małżeństw mieszanych, związek taki przyspiesza osłabianie barier 
kulturowych, a przede wszystkim daje cudzoziemcowi dostęp do sieci społecz-
nych składających się z osób mających wiedzę i doświadczenie na rynku pracy 
kraju przyjmującego. Przy założeniu, że imigranci są w mniej korzystnej pozycji 
ekonomicznej, ponieważ ich sieci relacji złożone są głównie z osób pochodzą-
cych z tej samej grupy narodowo-etnicznej i niemających takiej wiedzy ani do-
świadczenia, małżeństwo z członkiem grupy dominującej powinno mieć wpływ 
na poziom integracji ekonomicznej oraz mobilność pionową. Ponadto niektó-
rzy badacze zwracają uwagę, że małżeństwa mieszane są nie tyle wskaźnikiem 
integracji, co jej przyczyną26. Wzory relacji oraz sytuacja ekonomiczna cudzo-
ziemców (rodzaj i miejsce zatrudnienia, status, a także sposób znalezienia pra-
cy), którzy wzięli udział w badaniu, nie różniły się jednak bez względu na to, 
czy posiadali oni polskiego małżonka, czy też nie. Być może zatem bardziej ade-
kwatne byłyby wyjaśnienia wskazujące na alternatywną relację przyczynową 
– obcokrajowcy, którzy zawarli małżeństwo z osobą pochodzącą z kraju przyj-
mującego, są przedstawicielami szczególnej podgrupy, na przykład są wyjątko-
wo atrakcyjni fi zycznie lub posiadają cechy zwiększające prawdopodobieństwo 
osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Co się z tym wiąże, są bardziej pożądani 
jako małżonkowie i to partner polski wzmacnia swój kapitał społeczny w takiej 

24 R. S. Burt, A Note on Sociometric Order in the General Social Survey Network Data, „Social 
Networks” 8(2)/1986, s. 149–174

25 Social Capital: An Interna� onal Research Program, red. N. Lin i B. H. Erickson, Oxford 
2008.

26 R. Mu	 arak, A. Heath, Who intermarries in Britain? Explaining ethnic diversity in intermar-
riage pa� erns, „Bri
 sh Journal of Sociology” 61(2)/2010, s. 275–305.
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relacji, a nie na odwrót (w przeprowadzonym badaniu wszystkie osoby, które 
były w związku małżeńskim z osobą narodowości polskiej, miały wyższe wy-
kształcenie i znały więcej niż jeden język obcy)27. 

Pogłębionych badań wymaga też kwes
 a zależności pomiędzy płcią cudzo-
ziemca a wielkością sieci społecznej, rodzajem dominujących relacji oraz pozio-
mem integracji. Dotychczas zebrane dane wskazują, że sieci relacji mężczyzn 
składają się z większej liczby powiązań o charakterze instrumentalnym, nato-
miast wśród kobiet dominują relacje o charakterze emocjonalnym (przewaga 
silnych powiązań i więzi rodzinnych). Dostępne są też wyniki analiz mówią-
cych, że kobiety w mniejszym stopniu wykorzystują powiązania o charakterze 
instrumentalnym28. W sieciach relacji opisywanych przez naszych rozmówców 
przebywających w Polsce krócej niż 5 lat, stosunek silnych do słabych więzi był 
związany raczej z krajem pochodzenia niż płcią (osoby z krajów słowiańskich 
i respondent z Afryki mieli bardziej zróżnicowane sieci powiązań). Również bez 
względu na płeć, obcokrajowcy nie byli skłonni do instrumentalnego wykorzy-
stywania zgromadzonego kapitału społecznego. Dopiero wśród obcokrajowców 
mieszkających w Polsce dłużej niż 5 lat, można zauważyć dysproporcje we wzo-
rach dominujących relacji. Nie jest jednak jasne, czy wynikają one z różnic kul-
turowych (za wyjątkiem respondentki z Ukrainy, pozostałe rozmówczynie po-
chodziły z krajów, w których rolę kobiety defi niuje się głównie przez funkcje 
ekspresywne), czy też są związane z płcią. Istotne jest zatem wyjaśnienie relacji 
pomiędzy tymi zmiennymi. 

27 Takie wyjaśnienie stanowi zmodyfi kowaną wersję hipotezy selekcji (selec� on hypothesis). 
Por. J. Kantarevic, Interethnic marriages and economic assimila� on of migrants, „IZA Discussion 
Paper” 1142/2004

28 M. M. Stallings, Whom would you approach for advice? Gender diff erences in network pre-
ferences, The Wharton School Academy of Management Best Paper Proceedings 2008; I. Hau-siu 
Chow, I. Ng, Does The Gender Of The Manager Aff ect Who He/She Networks With?, „The Journal 
of Applied Business Research” 23(4)/2007, s. 49–60.
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Życie obok siebie.
Międzykulturowe sąsiedztwo w Warszawie

1. Wprowadzenie

Jednym z podstawowych aspektów defi niujących pojęcie sąsiedztwa jest 
bliskość przestrzenna, czyli przebywanie obok siebie w określonym otoczeniu. 
W niniejszym tekście analizie zostanie poddane sąsiedztwo w miejscu zamiesz-
kania, charakteryzujące się względną stałością oraz niezmiennością uczestni-
ków, przynajmniej w krótkiej perspektywie czasu. Z sąsiedztwa owego może 
wynikać powtarzalność, a niekiedy również regularność kontaktów. Powtarzal-
ność tych kontaktów może dalej prowadzić do wzajemnego rozpoznawania się 
sąsiadów, co z kolei stanowi zalążek relacji sąsiedzkiej. Co istotne, styczność 
z innymi w ramach sąsiedztwa jest często nieuchronna, zaś sąsiedzi w jakimś 
stopniu są od siebie współzależni. Zmusza to wszystkie strony sąsiedzkiego 
kontaktu do wypracowania mniej lub bardziej zwerbalizowanych i wyrażonych 
wprost reguł współżycia, a przynajmniej indywidualnych strategii adaptacji 
do sytuacji przebywania z innymi na ograniczonym terytorium bloku czy osied-
la. Jedną z takich strategii może być nawiązywanie relacji z sąsiadami i próba 
ich pogłębiania, inną zaś ochrona własnej prywatności przed nimi. Podstawo-
wy kontakt sąsiedzki jest w wielu sytuacjach nieuchronny, ale już tworzenie 
bliższych relacji z sąsiadami bywa zazwyczaj mniej lub bardziej dobrowolne.

Sąsiedztwo międzykulturowe będzie tu oznaczało bliskość przestrzenną 
w miejscu zamieszkania pomiędzy przedstawicielami różnych kultur – innymi 
słowy mieszkanie osób o odmiennym wyglądzie, języku, kulturze, religii czy wy-
znawanych wartościach na wspólnym terenie, w bezpośredniej styczności. Re-
lacje sąsiedzkie pomiędzy osobami pochodzącymi z odmiennych kultur mogą 
mieć różną postać. Jak stwierdza Ryszard Kantor: 
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choć (…) wielokulturowość jest cechą zbiorowości miejskich, to z niej bynajmniej nie wy-
nika nieuchronna harmonia tych zbiorowości, przeciwnie, sytuacja ta stwarza rozmaite 
możliwości, od harmonii – która jest tu rozumiana jako rodzaj współpracy wynikającej 
ze wspólnych celów, bez konieczności akceptacji innej kulturowo grupy, wystarczy tu bo-
wiem to, co rozumiemy pod nazwą tolerancja: to jeden występujący rodzaj skrajności 
– do konfl iktu aż po użycie siły, czyli drugą skrajność. Jednakże, jak się wydaje, podob-
ne skrajności występują stosunkowo rzadko, najczęstszy jest stan ostrożnej kooperacji, 
współpracy, której uzasadnieniem jest po prostu wspólny interes1. 

Badania wskazują, iż Polacy są raczej nieprzychylnie nastawieni wobec zróż-
nicowania i odmienności etnicznej2 – zakładam w związku z tym, że mogą mieć 
problem z akceptacją migrantów jako sąsiadów. Pomimo względnie długiej hi-
storii obecności rozmaitych grup przybyszy na terenie Polski, badacze defi niują 
kraj nasz w kategoriach wielokulturowości „nowej”, ze względu na fakt, iż kon-
takt z obcokrajowcami na szeroką skalę stanowi zjawisko zapoczątkowane dość 
niedawno. Taka sytuacja niesie za sobą określone konsekwencje – przedstawi-
cielom polskiego społeczeństwa w dużej mierze brakuje gotowych wzorców za-
chowania w sytuacji zetknięcia z osobami odmiennej kultury, nie posiadają oni 
również schematów reakcji uwzględniających kontekst inności3.

Badania wskazują także, iż do połowy lat 90. XX w. stosunek do obcokrajow-
ców w społeczeństwie polskim był dość pozytywny – oparty przede wszystkim 
na gościnności i zainteresowaniu. Stopniowo jednak, obok postaw otwarto-
ści wobec przyjazdów migrantów do Polski pojawiać się zaczęły również takie 
reakcje, jak brak zaufania, niepokój czy poczucie zagrożenia. Pomimo braku 
otwartej wrogości wobec przybyszy, Polacy zaczęli skłaniać się ku polityce asy-
milacji migrantów, przyjmując jednocześnie postawę „fasadowej tolerancji”4. 
Z badań wynika, że znacząco zwiększył się również dystans społeczny Polaków 
wobec mniejszości etnicznych oraz migrantów, mierzony poziomem ich akcep-
tacji jako sąsiadów5. Na zmianę postaw wobec obecności migrantów istotny 
wpływ mają z pewnością postrzegane zagrożenia związane z rosnącą ich liczbą 

1 R. Kantor, Wielokulturowość miasta. Prolegomena do badań nad zróżnicowaniem kulturo-
wym społeczności miejskiej Krakowa, w: Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. 
Studia etnologiczne i antropologiczne, red. I. Bukowska-Floreńska, t. 8, Katowice 2004, s. 40.

2 Majori� es’ a	  tudes towards minori� es in Western and Eastern European Socie� es: Results 
from the European Social Survey 2002-2003, Report 4 for the European Monitoring Centre on 
Racism and Xenophobia, Nijmegen Ins� tute for Social and Cultural Research.

3 H. Bojar, Rodzina w sytuacji wielokulturowości, w: Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc 
i czasu, red. J. Kurczewska, Warszawa 2004.

4 Za: A. Grzymała-Kazłowska, M. Okólski, Infl ux and Integra� on of Migrants in Poland in the 
Early XXI Century, “Prace Migracyjne” 2003, nr 50, s. 26.

5 A. Grzymała-Kazłowska, M. Okólski, Infl ux and Integra� on of Migrants in Poland in the 
Early XXI Century, “Prace Migracyjne” 2003, nr 50, s.25.
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– takie jak rywalizacja na rynku pracy, problemy społeczne, przestępczość, pa-
tologie czy nawet zagrożenie epidemiologiczne.

Istotne w tym kontekście wydało mi się podjęcie próby opisu sytuacji są-
siedztwa pomiędzy Polakami a obcokrajowcami na terenie dużego miasta 
– Warszawy. Badanie było prowadzone z dwóch różnych perspektyw, z jednej 
strony przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego, z drugiej zaś migran-
tów. Do badań tych wybrałam szczególne grupy przybyszy – osoby pochodzą-
ce z Afryki, Azji oraz krajów arabskich. Osoby te różnią się od przedstawicieli 
społeczeństwa polskiego językiem, kulturą, bardzo często religią, a także wy-
glądem, co czyni je mniej „anonimowymi” w warunkach miejskich. Obcokra-
jowców tych można w większości zaliczyć do kategorii „obcych skrajnych”6 
i jednocześnie „cudzoziemców dalekich”7, czyli osób, wobec których przed-
stawiciele społeczeństwa przyjmującego odczuwają znaczny dystans, zarówno 
pod względem cech kulturowych, jak i fi zycznych, zaś kraj pochodzenia migran-
tów postrzegany jest jako „egzotyczny”. W kulturach pochodzenia tych osób 
obowiązują często inne niż w społeczeństwie polskim wzory zachowania w re-
lacjach interpersonalnych, inne znaczenie przypisuje się również stosunkom są-
siedzkim oraz więzom lokalnym.

Mając powyższe na względzie, celem badań było poznanie opinii i interpre-
tacji Polaków oraz imigrantów dotyczących wzajemnych relacji sąsiedzkich oraz 
wydobycie znaczeń, jakie nadają oni określonym zachowaniom i działaniom. 
Na podstawie zebranego materiału dokonałam analizy międzykulturowych sto-
sunków sąsiedzkich – ich charakteru, celów, trwałości oraz kwes� i spornych 
i sposobów ich rozwiązywania. 

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o terminologicznym rozróżnie-
niu słów imigrant i cudzoziemiec. Łukasz Łotocki8 zwraca uwagę (za inny-
mi autorami) na fakt, że pierwsze pojęcie jest zazwyczaj w Polsce używane 
na określenie osób przybywających w celach zarobkowych z krajów biedniej-
szych, drugie natomiast określa osoby przyjeżdżające z krajów od Polski bo-
gatszych. Choć badani przeze mnie obcokrajowcy kwalifi kują się w większości 
do pierwszej z wymienionych grup, ja w niniejszym tekście będę zamiennie 
używała słów cudzoziemiec, obcokrajowiec i imigrant – zwracając raczej uwa-
gę na odmienność tych osób pod względem kulturowym i antropologicznym 
od społeczeństwa polskiego, nie różnicując ich natomiast pod względem eko-
nomicznym. 

6 Swoi i obcy, red. E. Nowicka, Warszawa 1990.
7 E. Nowicka, S. Łodziński, U progu otwartego świata, Kraków 2001.
8 Ł. Łotocki, Obcy w dyskursie publicznym w Polsce w kontekście problematyki imigracji – re-

fl eksja teoretyczna oraz doniesienia z badań empirycznych, w: Wędrowcy i migranci, red. E. No-
wicka, B. Cieślińska, Kraków 2006.



234

Aleksandra Winiarska

Jako miejsce badań wybrano Warszawę, po pierwsze ze względu na obec-
 ność licznych skupisk migrantów różnych narodowości, po drugie zaś na jej 
wielkomiejski charakter, który wpływać może z jednej strony na postrzeganie 
obcokrajowców przez polskich mieszkańców miasta, z drugiej zaś na postać re-
lacji sąsiedzkich jako takich.

2. Metodologia badania

Podstawowym celem badania było opisanie sytuacji sąsiedztwa w Warszawie 
pomiędzy Polakami a migrantami znacząco odmiennymi od społeczeństwa 
przyjmującego zarówno pod względem cech antropologicznych, jak i kultury. 
Przedmiotem mojego zainteresowania była przede wszystkim kwes� a istnie-
nia relacji społecznych pomiędzy sąsiadami, ich postać oraz czynniki mające, 
w oczach badanych, na nie wpływ. Na potrzeby analizy wyróżniłam zatem na-
stępujące problemy ogólne:

• Istnienie relacji społecznych pomiędzy Polakami a imigrantami w sytuacji 
wielokulturowego sąsiedztwa – w opinii badanych;

• Charakter tych relacji, cel i znaczenie przypisywane im przez Polaków oraz 
imigrantów;

• Wzajemne postrzeganie Polaków i imigrantów jako sąsiadów; 
• Wzajemny stosunek Polaków i imigrantów jako sąsiadów;
• Czynniki wpływające zdaniem badanych na określoną postać relacji są-

siedzkich;
• Spostrzeganie przez badanych różnic kulturowych.
Zagadnienia te zostały uszczegółowione i na ich podstawie przygotowano 

dyspozycje do wywiadu, obejmujące łącznie kilkadziesiąt pytań. Należy jednak 
zaznaczyć, że scenariusz rozmowy pełnił przede wszystkim funkcję pomocni-
czą i porządkującą. Podstawowe założenie metodologiczne badań było bowiem 
takie, że wywiad powinien jak najbardziej przypominać swobodną i naturalną 
rozmowę, w której obie osoby mają wpływ na jej przebieg, a wręcz czynnie nią 
kierują9. Wywiad taki powinien być możliwie spontaniczny i dawać rozmówcy 
możliwość swobodnego wyrażania poglądów oraz opisywania doświadczeń, zaś 
kolejne kwes� e podnoszone w rozmowie powinny naturalnie i płynnie z siebie 
wynikać. Innymi słowy, wywiad taki umożliwia badanemu użycie jego własnych 
pojęć, ujęcie tych pojęć w ich kontekście, rozszerzanie względnie skracanie odpo-
wiedzi na pewne pytania lub ocenianie innych jako nieodpowiednie10. Rozmów-

9J J. Gubrium, J. Holstein, Handbook of Interview Research, SAGE, 2002; E. Babbie, Podstawy 
badań społecznych, Warszawa 2008.

10 I. Helling, Metoda badań biografi cznych, „Kultura i Społeczeństwo” 1985, nr 3, s. 102.
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cy mają możliwość przedstawienia osobistych interpretacji, wyrażenia emocji, 
wyjaśnienia motywacji oraz znaczeń nadawanych poszczególnym wydarzeniom 
i zjawiskom, przede wszystkim zaś przedstawienia wyjątkowych doświadczeń in-
dywidualnych. Sytuacja wywiadu umożliwia również rozwijanie wątków szcze-
gólnie dla badanego istotnych czy poruszanie tematów w scenariuszu nieprze-
widzianych. 

Badanie międzykulturowych relacji sąsiedzkich było prowadzone między 
listopadem 2009 r. a sierpniem 2010 r. na terenie Warszawy, wśród Polaków 
oraz migrantów z Afryki, Azji i krajów arabskich. Co istotne, moi rozmówcy sta-
nowią pierwsze pokolenie przybyszy do naszego kraju i są to przede wszystkim 
migranci ekonomiczni oraz osoby, które przyjechały do Polski na studia. Bada-
nie było prowadzone techniką wywiadu pogłębionego, częściowo ustruktury-
zowanego, a rozmowy odbywały się w języku polskim lub angielskim. 

W ramach badania przeprowadziłam w sumie 45 wywiadów, podczas któ-
rych rozmawiałam łącznie z 50 osobami (podczas 5 wywiadów obecnych było 
dwoje rozmówców jednocześnie – w dwóch przypadkach były to małżeństwa, 
w dwóch sąsiedzi z jednego bloku, a w jednym znajomi). Rozmowy trwały 
średnio około 45 minut, przy czym najkrótszy wywiad trwał około 20 minut, 
zaś najdłuższy ponad 2 godziny. 34 wywiady zostały przeprowadzone w języku 
polskim, a 11 w angielskim. Większość wywiadów została za zgodą rozmówców 
nagrana na dyktafon, a następnie dokonano ich transkrypcji. W siedmiu przy-
padkach rozmówcy (w przeważającej większości cudzoziemcy) nie zgodzili się 
na nagranie rozmowy – w takim wypadku sporządzałam notatki, które po skoń-
czonym wywiadzie spisywałam i uzupełniałam na podstawie zapamiętanych 
informacji. Część wywiadów odbyła się na terenie Uniwersytetu Warszawskie-
go, niektórzy rozmówcy zaprosili mnie do domu, zaś część rozmów przeprowa-
dzono w miejscach publicznych wskazanych przez badanych. Podczas trwania 
wywiadów, poza pojedynczymi przypadkami zaznaczonymi w transkrypcjach, 
w rozmowach nie uczestniczyły osoby trzecie. Atmosfera spotkań była bardzo 
dobra, badani w większości chętnie i wyczerpująco odpowiadali na zadawa-
ne pytania. Kontakt z rozmówcami nawiązywałam poprzez własne znajomości 
oraz metodą kuli śnieżnej – prosząc badanych o dalsze kontakty, korzystałam 
również z pomocy organizacji prowadzonych przez imigrantów w Polsce, a tak-
że działaczy środowisk migracyjnych. 

3. Opis badanej zbiorowości

W ramach badania uzyskałam opinie łącznie 50 osób, z czego 18 Polaków 
i 32 obcokrajowców. Wśród obcokrajowców 15 osób pochodziło z Azji połud-
niowej, południowo-wschodniej i wschodniej, 8 osób pochodziło z krajów 
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z arabskich i Azji mniejszej, a 9 osób z krajów afrykańskich. Szczegóły w tym 
zakresie przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Kraj pochodzenia badanych

Kraj pochodzenia Liczba osób

Kraje Azji południowej, południowo-wschodniej i wschodniej

Bangladesz 1 osoba

Chiny 1 osoba

Indie 1 osoba

Wietnam 12 osób

Kraje arabskie i Azji mniejszej

Egipt 1 osoba

Jemen 1 osoba

Jordania 2 osoby

Syria 1 osoba

Turcja 3 osoby

Kraje Afrykia

Kamerun 1 osoba

Kenia 1 osoba

Kongo Brazzaville 1 osoba

Nigeria 3 osoby

Senegal 1 osoba

Tanzania 1 osoba

a Afrykanin odmówił podania informacji na temat kraju swojego pochodzenia. W niniejszym 
tekście na określenie osób pochodzących z Afryki używać będę określeń: Afrykanin/Afrykanie, 
zamiast Afrykańczyk/Afrykańczycy. Te ostatnie uznawane są niekiedy za archaiczne, co więcej, 
przedstawiciele społeczności afrykańskiej w Polsce sami wnioskują o używanie pierwszego zesta-
wu pojęć w odniesieniu do ich grupy.

Spośród wszystkich obcokrajowców najwięcej, bo 19 osób, przebywało 
w Polsce krócej niż 10 lat (ale dłużej niż rok), 7 osób między 10 a 20 lat, zaś 
6 osób między 20 a 30 lat. Zdecydowana większość przyjechała do Polski w ce-
lach ekonomicznych lub na studia, nie posiadała także obywatelstwa polskie-
go. Spośród wszystkich obcokrajowców 11 osób było w związkach z Polakami 
(i z nimi mieszkało), pozostali mieszkali sami, z rodziną czy lub ze znajomymi 
– migrantami.
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Wśród moich rozmówców było łącznie 34 mężczyzn i 16 kobiet, zdecydowa-
na większość z tych osób miała wykształcenie wyższe. Wiek rozmówców wahał 
się od 20 do 76 lat (szczegóły zawiera Tabela 2.).

Tabela 2. Wiek badanych rozmówców

Wiek Liczba osób

20–30 lat 17 osób

31–40 lat 14 osób

41–50 lat 9 osób

51–60 lat 4 osoby

61–70 lat 2 osoby

71–76 lat 4 osoby

Rozmówcy mieszkali w różnych dzielnicach Warszawy, głównie w Śródmieś-
ciu, na Woli, Ochocie, Pradze, Mokotowie, ale również Białołęce, Ursynowie 
i w Ursusie. Jedna rodzina mieszkała w Raszynie pod Warszawą. Zdecydowa-
na większość rozmówców mieszkała w blokach i kamienicach, bardzo nieliczni 
w domach czy segmentach. Do rozmów celowo dobierałam osoby mieszkające 
w różnych miejscach, aby uzyskać możliwie wiele odmiennych relacji i doświad-
czeń. Odeszłam przy tym od pierwotnego założenia moich badań, aby były 
to osoby mieszkające w jednym bloku czy na jednym osiedlu, uznając po pierw-
sze, że może to ograniczyć różnorodność punktów widzenia, po drugie zaś prze-
widując trudności z pozyskaniem dużej liczby rozmówców w jednej lokalizacji 
oraz większą niechęć badanych do szczerych i otwartych wypowiedzi, gdy będą 
wiedzieli, że rozmawiam również z ich sąsiadami. Ostatecznie w ramach bada-
nia 5 osób spośród moich rozmówców mieszkało w jednym bloku (składającym 
się z 300 mieszkań), a dwie kolejne w innym bloku na tym samym osiedlu. Po-
zostałych osób nie łączyło w żaden sposób wspólne miejsce zamieszkania. 

4. Międzykulturowe relacje sąsiedzkie – punkt widzenia migrantów

Przystępując do opisu wniosków z przeprowadzonych rozmów, zasadne wyda-
je się podzielenie analizy na dwa punkty widzenia: Polaków oraz migrantów. 
W ramach każdej perspektywy opinie będą z pewnością bardzo zróżnicowane, 
istotne jest dla mnie w tym miejscu jednak podstawowe rozróżnienie na przed-
stawicieli społeczeństwa przyjmującego oraz „przybyszy”. Odmienne sytuacje 
społeczne, które z owego rozróżnienia wynikają, wpływają niewątpliwie na do-
świadczenia rozmówców i postrzeganie przez nich sytuacji sąsiedztwa. 
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W pierwszej kolejności opiszę punkt widzenia cudzoziemców. W przepro-
wadzanych z migrantami wywiadach interesowałam się przede wszystkim mo-
tywami wyboru konkretnego miejsca zamieszkania, postrzeganymi reakcjami 
sąsiadów na obecność cudzoziemca, formami kontaktu sąsiedzkiego oraz oko-
licznościami, w jakich do niego dochodzi, a także motywami, które kierują jego 
uczestnikami. Istotne wydało mi się również poruszenie kwes� i wiedzy sąsia-
dów o sobie nawzajem i ewentualnych konfl iktów między nimi, a także zapyta-
nie o postrzegane różnice kulturowe w kontaktach cudzoziemców z Polakami 
na gruncie sytuacji sąsiedzkich.

4.1. Wybór miejsca zamieszkania

Pierwszą istotną kwes� ą przy badaniu relacji sąsiedzkich wydaje się być pozna-
nie motywacji przyjazdu moich rozmówców do Polski oraz zamieszkania właś-
nie w Warszawie, w konkretnej dzielnicy tego miasta. Jak wspomniano wyżej, 
wiele osób przyjechało do Polski na studia, a następnie podjęło w naszym kra-
ju pracę zarobkową, niektórzy przyjechali wyłącznie w celach ekonomicznych 
lub jako dzieci migrantów zarobkowych, a tylko nieliczni jako uchodźcy. Część 
osób mieszkała wcześniej w innych miastach Polski, do Warszawy sprowadziły 
ich jednak przede wszystkim większe możliwości zatrudnienia lub prowadze-
nia własnej działalności gospodarczej w stolicy. W kilku wywiadach pojawiła 
się również kwes� a wielokulturowości Warszawy, jako miejsca pobytu coraz 
większej liczby obcokrajowców, w którym ludzie są bardziej przyzwyczajeni 
do widoku „obcych”, traktują ich bardziej „normalnie” oraz reagują w sposób 
bardziej wyważony, a niekiedy są po prostu obojętni na odmienność. W kilku 
wywiadach podkreślano również istotność kontaktu z rodakami w obcym kraju, 
co jest możliwe przede wszystkim w stolicy. Przykładem może tutaj być wypo-
wiedź Nigeryjczyka: Wiedziałem od początku, że… żeby mieć kontakt z innymi 
Afrykanami ważne dla mnie będzie pozostanie w Warszawie, ponieważ wielu 
z nich jest właśnie w Warszawie [W1]11.

Moi rozmówcy rezydowali w różnych dzielnicach Warszawy, bardzo wie-
lu w Śródmieściu, na Woli, Mokotowie, czy Ochocie, ale zdarzały się również 
osoby mieszkające na Pradze czy Ursynowie. Bardzo wielu z nich wynajmowało 
mieszkania i od momentu przyjazdu do Warszawy kilkakrotnie przeprowadzali 
się pomiędzy różnymi punktami miasta. Wybór kolejnej lokalizacji często po-
dyktowany był bliskością do miejsca pracy czy dogodnego transportu miejskie-
go (np. metra), ale równie często po prostu dostępnością mieszkania do wyna-

11 I knew from the beginning that… for me to have contact with my fellow Africans it will be 
important for me to stay in Warsaw, because Warsaw is where many of them are [W1]. Wszyst-
kich tłumaczeń wypowiedzi, jak również wstawek w nich i wyjaśnień dokonała autorka raportu. 
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jęcia w przystępnej cenie. W tym kontekście kilka osób zwróciło uwagę na duży 
problem, z jakim spotkali się, podejmując próby wynajęcia mieszkania – zdarza 
się, że właściciel odmawia wynajmu, gdy dowiaduje się o pochodzeniu zainte-
resowanego [W16, W24, W25, W27]. W kilku sytuacjach właściciele w ogóle 
nie byli skłonni wynająć mieszkania obcokrajowcom, w innych natomiast, zda-
niem moich rozmówców, powodem odmowy był kolor skóry i konkretnie po-
chodzenie afrykańskie12.

W przypadku rozmówców wietnamskich, część z nich wybierała miejsce za-
mieszkania możliwie blisko swoich rodaków13. Dość często zdarzało się, że mi-
granci owi polecali sobie „dobre lokalizacje” – jeżeli spodobało im się wybrane 
do osiedlenia miejsce, to rekomendowali je innym i oni również decydowali 
się na przeprowadzkę w ten rejon. Wiele osób, zarówno spośród tych, które 
wynajmowały mieszkanie, jak również tych, które planowały jego kupno, stara-
ło się, aby w okolicy mieszkali inni Wietnamczycy. Zdarzały się jednak również 
przypadki odwrotne, gdy rodziny moich wietnamskich rozmówców świadomie 
szukały miejsca możliwie oddalonego od innych Azjatów, przede wszystkim 
ze względu na sposób bycia przedstawicieli tej grupy migrantów, ich wiedzę 
o sobie nawzajem, a także bezpieczeństwo. Przytoczyć można w tym kontek-
ście wypowiedź młodej Wietnamki:

Moja rodzina, ze względu na to, że kiedyś Ochota nie była znana i, na przykład, Wiet-
namczycy… To osiedle, na którym my zamieszkaliśmy, to byliśmy pierwszą rodziną, jakby, 
Azjatów. I nikt nie znał tak naprawdę tej okolicy i dlatego wybraliśmy to. Tak, rodzina 
chciała po prostu się trochę odizolować.
B: Aha. A dlaczego? Coś, coś przeszkadzało Wam w tym, że…?
– Mmm… Zawsze… Wietnamczycy są dosyć hałaśliwi. I może dlatego. I, po prostu, wybra-
li też taki teren, gdzie jest mało Wietnamczyków i mmm… Kiedyś to było tak, że po prostu, 
na przykład Wietnamczycy skupiali się w jednym… na przykład w jednym bloku, na przy-
kład gdzieś w centrum, na Grzybowskiej i tak dalej. I po prostu było niebezpiecznie, bo oni, 
na przykład… Azjaci wracali z pracy, to, na przykład, były jakieś osoby, które za nimi szli i, 
na przykład, okradali i tak dalej. I też po części dlatego zmieniliśmy. Żeby odizolować się, 
żeby nie było takich powiązań. 
B: Uhm. Ale to Polacy okradali?
– Mmm, tak. Często było, że właśnie Polacy, jeszcze wtedy, jak był ten stadion, to właśnie 
ze stadionu, po prostu, szli za tą osobą i okradali.
B: Uhm, uhm. Czyli ze względów takich, bezpieczeństwa, tak?
– Uhm. Tak [W9].

12 Problem ten został również poruszony w książce: M. Ząbek, S. Łodziński, Uchodźcy w Pol-
sce. Próba spojrzenia antropologicznego, Warszawa 2008.

13 Na tendencję taką wskazuje również Teresa Halik, patrz: T. Halik, Diaspora czy społeczność 
migrancka? (Imigranci wietnamscy w Polsce. Refl eksje nad przeszłością i współczesnością migra-
cji wietnamskich), w: Diaspory. Migracje i społeczeństwo 6, Warszawa 2001. Zjawisko odwrotne, 
polegające na celowym unikaniu zamieszkania Wietnamczyków w pobliżu ich rodaków, wydaje 
się kwes� ą rzadziej opisywaną.    
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Rozmówca z Afryki wyraził z kolei opinię, że jego zdaniem migranci nie 
powinni mieszkać w skupiskach, gdyż może to powodować tworzenie się ge�  
i utrudniać ich integrację ze społeczeństwem przyjmującym. Pożądaną jego 
zdaniem sytuacją jest wtopienie się w polskie otoczenie, czemu sprzyjać ma 
rozproszenie przestrzenne cudzoziemców. Taki punkt widzenia wynikać może 
z faktu, że wspomniany rozmówca od wielu już lat przebywa w Polsce i posia-
da rozbudowane kompetencje kulturowe do funkcjonowania w naszym kra-
ju. Można przypuszczać, że w przypadku migrantów „nowych”, którzy dopiero 
uczą się funkcjonowania w nowym otoczeniu, obecność rodaków w najbliższej 
okolicy byłaby pozytywnie wartościowana ze względów zarówno praktycznych, 
jak i towarzyskich.

Nieliczni rozmówcy zwracali uwagę na istnienie w Warszawie lokalizacji „lep-
szych” i „gorszych”. W przytoczonej powyżej wypowiedzi określone miejsca 
w centrum miasta oraz w pobliżu dawnego stadionu uznane zostały za bardziej 
nieprzyjazne i niebezpieczne, podobnie w kilku wywiadach migranci mniej przy-
chylnie wypowiadali się o Pradze czy innych dzielnicach na prawym brzegu Wisły. 

4.2. Reakcje Polaków na „obcych” sąsiadów, w oczach cudzoziemców 

Kolejną istotną kwes� ą wydaje się być reakcja Polaków na obecność sąsiadów 
obcokrajowców – jak ją widzą i jak doświadczają jej migranci. Reakcja ta może 
w dużej mierze wpływać na samopoczucie migrantów w miejscu zamieszkania, 
a pośrednio również na wzajemne relacje Polaków i obcokrajowców. Doświad-
czenia moich rozmówców były w tym względzie zróżnicowane – od pozytyw-
nych, przez neutralne, aż po zdarzenia odbierane jako negatywne.

Wiele osób spośród moich rozmówców wskazywało na początkowe zainte-
resowanie otoczenia, które zazwyczaj postrzegane było jako życzliwe. Wspo-
minał o tym m.in. Wietnamczyk w średnim wieku: Na początku zaciekawienie, 
teraz normalnie [W8], a także młody mężczyzna z Bangladeszu: Pierwszy raz 
było, takie ooo… a dlaczego jesteś w Polsce, a dlaczego… my mamy taki biedny 
kraj (śmiech), co ty tutaj robisz…? [W37].

Innego rozmówcę pytania Polaków o cel i motywacje wyboru Polski jako 
miejsca przyjazdu bardzo złościły i uważał je za nieuprzejme. Wyjaśnił mi, 
że woli, aby ludzie interesowali się bardziej nim samym, jego krajem i kulturą, 
a nie zastanawiali się, po co przyjeżdżał do tego konkretnie państwa. W więk-
szości przypadków jednak, codzienne uprzejmości i pytania wymieniano wśród 
reakcji odbieranych jako pozytywne. Tak było m.in. w przypadku wspomniane-
go rozmówcy z Bangladeszu: Tak, tutaj jest bardzo miłe, nie tylko blisko sąsiad-
ki, jeszcze jak na dwór idę, to też wszyscy, kobieta, również inne, wszyscy ‘dzień 
dobry’, ‘cześć’, ‘jak tam?’ [W37]. Co istotne, z pozoru przyjazne zachowania 
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otoczenia nie zawsze postrzegane są jako szczere. Młody Nigeryjczyk przyznał, 
że życzliwość Polaków wydaje mu się fasadowa i nie ma pewności co naprawdę 
się pod nią kryje: Wiesz… jest coś takiego… Polacy… to znaczy, tak, jesteście dla 
mnie tacy mili. Uśmiechamy się, ale ja nie wiem, co naprawdę myślicie, na tym 
polega problem [W29]14.

Kilka osób zwróciło w wywiadach uwagę na zupełną obojętność większości 
sąsiadów i otoczenia, co często przeciwstawiano doświadczeniom, które moi 
rozmówcy zdobyli poza stolicą, zazwyczaj w mniejszych miastach lub miejsco-
wościach w Polsce, jak w przypadku młodego Wietnamczyka: Jak w Lublinie 
byliśmy, to jak byliśmy na ulicy, to ludzie zawsze patrzą i wiesz, i… nie wiem, 
co tam gadają, ale tu w Warszawie to… nic ciekawego [W13].

Zdarzały się jednak również przypadki, w których obserwacje i doświadczenia 
rozmówców były zupełnie inne od przytoczonych wcześniej reakcji pozytywnych 
czy obojętnych. Rozmówcy doświadczali zachowań, które były dla nich niekom-
fortowe i które postrzegali jako negatywne. Wśród najczęstszych nieprzyjem-
nych doznań wymieniano „gapienie się”, nieżyczliwą postawę, nieprzychylne ko-
mentarze, brak jakiejkolwiek rozmowy, a nawet brak odpowiedzi na powitanie 
czy wreszcie drobne akty wandalizmu (porysowanie samochodu, zbicie szyby). 
Poniżej przytaczam przykładowe wypowiedzi migrantów na ten temat.

Młody Nigeryjczyk opowiadał o natrętnych spojrzeniach Polaków wobec 
Afrykanów: Polacy nie są (…) przyzwyczajeni do cudzoziemców. Nie, nie do cu-
dzoziemców, mam na myśli Afrykanów, więc byłem… widziałem, że dużo lu-
dzi się na mnie gapi, to było bardzo nieprzyjemne, nie czułem się normalny 
[W11]15. Z kolei Kongijczyk mówił o zamkniętej postawie, która wynika jego 
zdaniem z różnicy koloru skóry: Tu sąsiady, wiesz, oni są, są bardzo… bardzo 
zamknięte. A już zwłaszcza wiesz, zwłaszcza dla takiego… dla takiego człowieka 
z innego, innego koloru, no to bardzo [W19]. Podobnie Turek dostrzegał duży 
dystans wielu Polaków w stosunku do niego, a szczególnie jego żony. Zdaniem 
rozmówcy taka postawa wynikała z faktu, że żona nosi strój zakrywający cia-
ło i włosy – co mogło według badanego budzić obawy i niechęć. O obawach 
otoczenia mówił również inny Turek, zaznaczając jednak, że są to przypadki 
raczej sporadyczne: kilka razy mieliśmy też takie sytuacje, że nie chciał sąsiad 
z nami dogadać… się boi... W ogóle nie chciał rozmawiać. Jak przywitać, nawet 
nie odzywa. Kilka osób tak się zachowało, ale jak byśmy usunęli te dwóch osób, 
oprócz tego jest generalnie w porządku [W25]. 

14 You know… There is something that… from Polish people now… actually yes, you are so good 
for me. We are smiling, but I don’t know what you have in your mind, this is the problem [W29]. 

15 (…) the Polish people aren’t (…) used to foreigners. No, not foreigners, I mean Africans, so 
I was like… I saw a lot of people staring at me, so I was very uncomfortable with that, I didn’t feel 
normal [W11]. 
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Podobne sytuacje, gdy sąsiedzi nie odpowiadali nawet na pozdrowienie, 
opisywał też m.in. Nigeryjczyk: 

– Problemem było też to, że sąsiedzi nas nie lubili, wiesz, więc…
B: Skąd wiesz, że oni…
– Pokazywali to. Nie… jeśli mówiłeś im  ‘dzień dobry’ to nie odpowiadali [W1]16.

Czy rozmówca z Bangladeszu: W ogóle jak ‘dzień dobry’ dałem, to nie po-
wiedział ‘dzień dobry’ [W37]. Młoda Wietnamka wspomina zaś o negatywnych 
komentarzach, z którymi się spotkała:

– Źle to nie… w sumie to nie było źle tylko, przechodziłam… mówili: „O Wietnam”, 
„o sajgonki” i to tyle…
B: Sąsiedzi?
– Nie, nie sąsiedzi, tylko tam, tacy młodzi… [W14]. 

Rozmówcy przytaczali wiele drobnych sytuacji, które nie powodowały 
co prawda wyraźnej szkody, sprawiały jednak migrantom przykrość i powodo-
wały nieprzyjemne emocje. Część osób z czasem odczuwała poprawę sytuacji, 
część zaś deklarowała, że po prostu się do niej przyzwyczaiła. 

Trudno stwierdzić, czy takie przykłady stanowią regułę, jeśli chodzi o re-
akcje, z jakimi spotykają się cudzoziemcy w Warszawie. Faktem jest jednak, iż 
niektórzy migranci takich zachowań doświadczają, przy czym część z nich je lek-
ceważy i nie przejmuje się nimi, inni jednak odczuwają z ich powodu dyskom-
fort. O swoich negatywnych odczuciach mówiły najczęściej osoby pochodzenia 
afrykańskiego. Ciekawa na tym tle wydaje się wypowiedź Nigeryjczyka, który 
opowiadał o bardzo pozytywnych reakcjach sąsiadów na jego osobę – co istot-
nie kontrastowało z wypowiedziami niektórych jego rodaków. Rozmówca ten 
podkreślał jednak, iż jego przykład jest wśród Afrykanów sytuacją zupełnie wy-
jątkową, gdyż większość z nich spotyka się z dużo mniej przychylnym trakto-
waniem. Co zastanawiające, własne pozytywne doświadczenia rozmówca tłu-
maczył tym samym obcym pochodzeniem, które u innych powoduje doznania 
zgoła odmienne. Rozmówca ten miał wrażenie, że sąsiedzi starają się mu za-
pewnić jak najlepsze samopoczucie właśnie ze względu na fakt, iż jest cudzo-
ziemcem w ich kraju:

I… wiesz, kiedy opowiadam to moim znajomym, to nie wierzą… że nie ma w tym blo-
ku nikogo… kto kiedykolwiek powiedział, wiesz, czy zachował się względem mnie źle, 
od pierwszego dnia, gdy tam mieszkam. I to nie jest typowe, bo wielu moich znajomych 
(…) mieszkają na Pradze, tego typu miejsca. Kiedy widzisz wyraz twarzy ich sąsiadów… 

16 (…) also it was problem that neighbours didn’t like us, you know, so…
-  How do you know that they…
-  They showed it. They wouldn’t, if you greet them they wouldn’t reply [W1]. 
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wiesz, że nie podoba im się, że mieszkają tam czarnoskórzy… więc… więc… czasami, kiedy 
pakują… kiedy pakują swoje samochody… wiesz, czasami niektóre dzieci specjalnie rysują 
te samochody. Wiesz, ale w moim przypadku to jest zupełnie, zupełnie inaczej, ponieważ 
te małe dzieciaki… jest kilka małych dzieci w moim bloku… kiedy widzą, jak idę, to słyszę, 
jak wołają „dzień dobry” z daleka. Wiesz. I wiele z nich będzie chciało podać mi rękę. 
Wiesz, kiedy idę to wiele z nich, dzieci, będzie chciało otworzyć mi drzwi. Więc…
B: Ale to oznacza, że jesteś dla nich kimś jakoś szczególnym, tak?
– To bardzo możliwe…
B: Nie zachowują się tak samo względem innych sąsiadów?
– Nie, nie robią tak… nie robią tak… To może być tak… wiesz… myślę… może nie to, 
że jestem kimś szczególnym… może one… po pierwsze te dzieci są dobrze wychowane 
przez rodziców. To po pierwsze. A po drugie… może one nie myślą, że jestem kimś szcze-
gólnym. Ale ja myślę, że może one… wiedzą… że ja nie jestem Polakiem… i… dla nich 
to nie jest wielka rzecz, że… jestem obcokrajowcem, który mieszka wśród nich. Więc my-
ślę… że one próbują zrobić co tylko potrafi ą, żebym czuł się dobrze, albo żebym czuł się… 
wiesz… jak w domu. Dokładnie tak na to patrzę [W1] 17.

Niektórzy obcokrajowcy zwracali uwagę na nieufność i ostrożność sąsiadów 
względem nich, objawiającą się m.in. utrudnianiem wejścia na klatkę schodo-
wą. Co ciekawe, jedni rozmówcy rozumieli, a wręcz chwalili takie zachowanie, 
uznając, że przyczynia się do ogólnej poprawy bezpieczeństwa, inni jednak byli 
sytuacją ową zbulwersowani i odbierali ją jako osobistą urazę, zaznaczając jed-
nocześnie, że zachowanie takie powoduje zniechęcenie i utrudnia nawiązywanie 
jakichkolwiek kontaktów. Szczególnie emocjonalnie opowiadał o tym Kongijczyk: 

ona… właśnie zablokowała drzwi… tak po prostu, niekulturalne, żeby… żeby tam dzwonić. 
(…) to się wtedy… mi… nie spodobało mi się to, ale dobra, zadzwoniłem i otworzył mi. 

17 And… you know when I tell my friends they don’t believe it… that there is nobody in that 
block… who has ever said, you know, or behaved in any bad way towards me since the fi rst day 
I have been living in that place. And this is not typical because many of my friends (…) they live 
in Praga, those places. When you see the expression on the faces of their neighbours… you know 
they don’t like this black people living there… So… so… some� mes when they pack… when they 
pack their cars… you know some of the children there scratch these cars deliberately. You know, 
but in my case it is very very diff erent, because the li� le kids… there are some few li� le children in 
my block… when they see me coming I will hear them shou� ng “Dzień dobry” from very far place. 
You know. And many of them will like to shake my hand. You know, when I am coming many of 
them, the children will like to open the door for me. So…

- But it means that you are somehow special to them, yes?
- … It is very possible…
- They don’t do the same to other neighbours?
- … no…. they don’t… they don’t. It could be… you know…. I think… maybe not that I am spe-

cial… maybe they… fi rst of all those children are well brought up by their parents. This is number 
one. And secondly… maybe they don’t think I’m special. But I think maybe they… know… that I am 
not Polish… and… for them it is not a big deal that… I’m a foreigner living among them. So I think… 
what they have done is to try to do whatever they can to make me comfortable, or to make me 
feel… you know… at home. That is exactly how I look at it [W1].



244

Aleksandra Winiarska

I przy windzie no, no... przepraszam, ja mówię NIE. I teraz jedną windą żeby… ja mówię 
NIE, po prostu NIE, wszystko w porządku, wszystko w porządku, ja nie mam żal do pani, 
pani myślała że…. (…)
B: Ale, czyli ona przeprosiła potem, tak, za to?
– Tak, tak, tak, tak. Przeprosiła. (…) I to są takie zachowania, które próbują… nie… nie.. 
nie… nie zbliżać tylko oddalać ludziom. Wiesz ona… wiesz, ona… bo ona zrobi taką wielką 
barierę, (…) po prostu ktoś ci zamyka drzwi pod nosem, no co będziesz robić, wywalać te 
drzwi na siłę? [W19]. 

Należy na koniec stwierdzić, że duża część cudzoziemców, z którymi rozma-
wiałam, była w sytuacji szczególnej. Były to osoby w dużym stopniu wtopione 
w polskie społeczeństwo, posługujące się lepiej lub gorzej językiem polskim. 
Niekiedy miały również polskie rodziny. Osoby takie z pewnością łatwiej nawią-
zywały kontakty i zapewne spotykały się z bardziej przychylnymi reakcjami oto-
czenia niż migranci mniej zintegrowani. Do tych ostatnich miałam z kolei utrud-
niony dostęp ze względu na istnienie bariery językowej oraz zamykanie się 
cudzoziemców we własnych grupach narodowych i utrzymywanie ograniczo-
nych kontaktów z Polakami, a także niechęć do udzielania informacji na swój 
temat – wynikających m.in. z nieuregulowanego statusu tych osób w Polsce. 

4.3. Charakter relacji sąsiedzkich

Podstawowym celem wywiadów z migrantami było poznanie charakteru relacji 
sąsiedzkich w Warszawie – jak obserwują i doświadczają ich cudzoziemcy. Inte-
resowało mnie, czy sąsiedzi wchodzą ze sobą w jakikolwiek kontakt, a jeśli tak, 
to w jakich okolicznościach do niego dochodzi i czy zdarza się to przypadkowo, 
czy z inicjatywy którejś ze stron. Kontakt – o ile istnieje – może być z kolei po-
czątkiem relacji, która może przyjmować rozmaitą postać: od grzecznościowych 
rozmów, przez świadczenie wzajemnej pomocy, aż po spotkania na gruncie to-
warzyskim. W wywiadach zadawałam pytania odnoszące się do poszczególnych 
elementów tej potencjalnej relacji i w kolejnych podrozdziałach przyjrzę się 
opiniom migrantów na ten temat.

4.3.1. Pierwszy kontakt i motywy jego nawiązywania

W bardzo wielu przypadkach pierwszy kontakt rozmówców z sąsiadami odby-
wał się przypadkiem, na klatce schodowej, korytarzu lub w windzie i miał cha-
rakter grzecznościowy. Tylko w nielicznych sytuacjach sąsiedzi podejmowali 
celowe działania, aby kontakt ów nawiązać. Kilku migrantów (przede wszyst-
kim osoby pochodzenia wietnamskiego i tureckiego) wykazało inicjatywę 
w próbach zapoznania się z sąsiadami czy zaprezentowania im swojej kultury. 
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W niektórych sytuacjach spotykali się w uprzejmą wzajemnością Polaków, w in-
nych jednak z nieufnością, niechęcią i zamkniętą postawą. Szeroko opowiadała 
o tym m.in. osoba pochodzenia tureckiego: 

Yyy, ludzie nie za bardzo rozmawiają. Zamknięci są ludzie. …znaczy święto… my staramy 
się podzielić z innymi Polakami. Na przykład, jest Aszura, czy Kurban, czy Ramadan. Yyy, 
na przykład, w tym ja przygotował słodycze w święta, chcieliśmy podzielić się z sąsiada-
mi, na przykład. Połowę odbierały te słodycze, niektórzy patrzyli na drzwi i nie otwierali. 
I w tej… w tym budynku mam, na przykład, dwa sąsiadem dobry kontakt. Obok, i na górze 
jeszcze jedna rodzina jest, z nimi rozmawiamy, a reszta za bardzo nie chcą rozmawiać. (…) 
Na klatce też i jak żona przygotuje słodycze coś takiego, chce podzielić, na przykład, oni 
nigdy nie otwierają. Mówią, że nie [W20]. 

W kilku przypadkach kontakt moich rozmówców z sąsiadami został nawią-
zany za pośrednictwem innych migrantów, którzy wcześniej zajmowali miesz-
kanie. Osoby te niejako wprowadzały kolejnych cudzoziemców w wypracowane 
przez siebie znajomości. Tak było między innymi w przypadku Wietnamczyków: 

Przejęliśmy mieszkanie po innej rodzinie, która miała dobry kontakt z sąsiadami z dołu, 
więc od razu, ze wstępu, prawda, poznaliśmy się, więc chodziliśmy do nich, oni do nas 
(…)
B: Ale przejęliście po sąsiadach i ci sąsiedzi jakoś was zapoznali, czy…?
- Znaczy, nie. Przejęliśmy po innych Wietnamczykach, a oni nas zapoznali z tymi sąsiada-
mi na dole, bo oni żyli bardzo dobrze [W5].

I Afrykanki:

(…) osoba, która mieszkała w tym domu przede mną powiedziała mi, że to piętro, więk-
szość ludzi to małżeństwa z małymi dziećmi, jak twoje dziecko. I są bardzo pomocni i mili, 
więc… (…) więc przedstawiła mnie tej kobiecie i zaprowadziła mnie do jej domu, więc… 
od tego czasu po prostu (…) nie jesteśmy tak naprawdę koleżankami, ale jesteśmy do-
brymi sąsiadami, jesteśmy dobrymi sąsiadami. Jeśli cokolwiek, to ona odgrywa dobrego 
sąsiada, prawda… [W15]18.

Czasami kontakt sąsiedzki sprowadza się wyłącznie do sytuacji awaryjnych 
(takich jak brak prądu czy wody), kiedy sąsiedzi pukają do siebie nawzajem, 
żeby ustalić przyczynę problemu i możliwe działania naprawcze. Kontakt taki 
ma charakter ściśle pragmatyczny, podobnie jak w sytuacji, gdy sąsiedzi potrze-
bują coś pożyczyć lub rozwiązać jakiś problem. Mówił o tym m.in. Senegalczyk:  

18 … the person who is living in the house before me told me that this fl oor, most of the people 
are married with small children, like your baby. And they are very helpful and very friendly so… 
(…) so she introduced me to that woman and she brought me to her house, so… from that � me 
we just (…) we are not really friends but we are good neighbours, we are good neighbours. If there 
is anything, she plays a good neighbour, right…[W15].
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Chociaż na Powiślu, gdzie mieszkam bardzo długo, to tam były kontakty, ale raczej ktoś 
chciał pożyczyć, nie wiem, chciał otworzyć wino i pytał się czy jest korkociąg, czy coś 
takiego (…) ... czasami było tak, że listonosz przez pomyłkę włożył moją korespondencję 
[W44]. 

Zdarza się jednak też tak, że migranci sami wykazują inicjatywę i nawiązu-
ją rozmowę z Polakami, gdy chcą dowiedzieć się więcej na temat zasad obo-
wiązujących w nowym miejscu zamieszkania. O zdarzeniach takich mówiły 
częściej osoby pochodzenia afrykańskiego, jak w wypowiedzi Kongijczyka: Tak, 
do mieszkania, wiesz, musiałem zapukać, zapytać na przykład, jak na przykład 
działa na przykład to i to. Znaczy, żebym był poinformowany [W19].

Okoliczności, w których dochodzi do kontaktu, mogą mieć wpływ na to, jaki 
będzie jego charakter. Przypadkowe spotkania na klatce schodowej czy w win-
dzie są z natury krótkotrwałe, ograniczone i rzadko wychodzą poza kurtuazyjne 
pozdrowienie.

4.3.2. Rozmowy sąsiedzkie

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że zdecydowana większość kontaktów 
sąsiedzkich, zarówno pomiędzy samymi Polakami, jaki i Polakami a migrantami, 
ogranicza się do wymiany okazjonalnych uprzejmości czy pozdrowień. Od cza-
su do czasu zdarza się również, że przypadkowe i przelotne spotkanie przero-
dzi się w krótką pogawędkę. Pomijając kilka nieprzyjemnych sytuacji, opisa-
nych w poprzednim rozdziale, rozmówcy mieli raczej pozytywne doświadczenia 
w kwes� i rozmów z sąsiadami. Co ciekawe, pojawiły się opinie, że relacja są-
siedzka ograniczona do wzajemnego „dzień dobry” jest sytuacją „normalną”. 
Wielu cudzoziemców zwracało uwagę na fakt, iż Polacy są ich zdaniem narodem 
raczej zamkniętym, a do tego również samych okazji do kontaktu jest dość mało 
– m.in. ze względu na panujący w naszym kraju chłodny klimat. Jak wspomnia-
no wcześniej, do krótkich spotkań i rozmów sąsiedzkich dochodzi najczęściej 
w windzie lub na korytarzu, poniżej przytaczam kilka wypowiedzi na ten temat.

Obserwacje młodej Wietnamki: 

Nie, nie. Nie widziałam też, żeby inni… tak. Ale nawet, wie pani, jak tak sobie przypomnę, 
to nawet jak sąsiedzi się widzą to się… mówią sobie też tylko „dzień dobry”. Jakoś się 
nie zatrzymują, ‘a co u pani słychać [W7]. 

Doświadczenia młodego Turka:
 
Tutaj tak za bardzo stosunki między sąsiadami nie ma (…) witają się, na klatkach widzimy 
się. Mam jakiegoś sąsiada, który trochę stary, nie. Z nim trochę czasami pogadam, ale tak 
nie zaprosiłem jego do domu, ani on mnie nie zaprosił. Normalnie czyli tak [W22]. 
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Wypowiedź młodego Wietnamczyka: 

Jak, jak się widzimy, to tam jakieś zdanie czy wymienimy, spytamy się ‘a co tam’, coś. No, 
oczywiście nie zawsze, nie zawsze, ale jak się ma ten czas w windzie, bo ja jestem na ós-
mym piętrze, najwyżej mieszkam, więc od czasu coś tam zapytać to tak [W5], 

czy relacja Senegalczyka w średnim wieku: 

Kilka razy się zdarzyło, szczególnie na Powiślu, że wracając, zastałem sąsiada, który 
nie palił w domu, tylko palił na korytarzu i on parę słów... często tak wracałem, kiedy 
zastawałem go tam, więc rzeczywiście rozmawialiśmy [W44].

Miejscami, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów, są również osiedlowe 
place zabaw oraz przydomowe ogródki. W takich miejscach sąsiedzi mają oka-
zję do styczności, powitania, wymiany pozdrowień. Wspomina o tym m.in. roz-
mówczyni z Wietnamu: 

Nie, tylko po prostu często… bo, tak jak mówię, my mieliśmy taras. (…) I po prostu, czę-
sto, na przykład, jak moja rodzina coś robiła w ogrodzie, i on był, to tam się witali i tam 
od czasu do czasu jakieś słowa, coś tam, rozmowy na temat co się dzieje, jak tam pogoda, 
i tak dalej [W9]. 

Zdaniem innego wietnamskiego rozmówcy, gdy ktoś organizuje np. grill 
i zobaczy sąsiada w jego ogrodzie, to kurtuazyjnie go zaprasza. Ani rodzina 
rozmówcy jednak, ani sąsiedzi, nigdy faktycznie z takiego zaproszenia nie sko-
rzystali, ponieważ zdaniem badanego „nie chcą przeszkadzać”. Zaproszenie 
to jest formą uprzejmości, a nie faktyczną próbą nawiązania relacji. Rozmówca 
zwrócił uwagę, iż istotna w tym przypadku może być również bariera językowa. 

Rozmowy sąsiedzkie to zatem przede wszystkim kurtuazyjna wymiana po-
zdrowień, pytanie o samopoczucie czy wymiana zdań na temat pogody lub me-
czu piłkarskiego (badanie było prowadzone m.in. w okresie Mundialu 2010). 
Zdarza się jednak również, że Polacy wyrażają ciekawość względem obcokra-
jowca i zadają pytania na temat jego życia. Wietnamczyk uznał taką ciekawość 
względem swojej osoby za sytuację normalną: Tak… jak… raz… jak, jakiś pan 
mnie pytał yyy… jak tam mieszkamy, nie, i z kim mieszka, z kim mieszkamy, no 
tam… jak w Polsce… Tak… normalnie no na te pytania typowe [W13]. Podob-
nie Kongijczyk opowiadał o tym w kategoriach pozytywnych: Tak, tak, tak, tak, 
bo mam jednego sąsiada, który zawsze… zawsze był bardzo ciekawy, nawet za-
pukał, zapytał jak tam i… dobrze… [W19]. 

Wydaje się, że ciekawość otoczenia wzrasta, jeśli obcokrajowiec jest posta-
cią znaną, np. z mediów. Kilka osób pochodzenia afrykańskiego opowiadało 
mi o miłych reakcjach sąsiadów na fakt, że zostali zauważeni w telewizji, mogło 
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to również stanowić pretekst do nawiązania rozmowy i wyjścia poza zwykle po-
wiedzenie ‘dzień dobry’. Tak było m.in. w przypadku Nigeryjczyka:

 Większość czasu to ‘dzień dobry’, i wiesz, ‘dzień dobry’… Nie potrafi ę nazwać… ale czasa-
mi… kiedy przypadkiem się spotkamy (…), wiesz… ‘dzień dobry’, ‘dobrego dnia’, tego typu. 
Czasami wyjdziemy poza ‘Jak minął dzień?’ wiesz… czy na przykład… pamiętam, jak jeden 
z młodych chłopaków zapytał mnie, czy widziałem mecz poprzedniego dnia i tego typu 
rzeczy. I też kiedy ukazała się moja książka, to myślę, że byłem najbliżej… to był czas kiedy 
miałem więcej wiesz… rozmawiałem z sąsiadami [W1]19.

Pretekstem do rozmowy mogą być również sprawy dotyczące wspólno-
ty domu czy decyzje, które mieszkańcy powinni podjąć. O takich kontaktach 
wspomniało jednak bardzo niewiele osób. Co charakterystyczne, mało któ-
ry rozmówca był kiedykolwiek na zebraniu wspólnoty w swoim miejscu za-
mieszkania. Większość z nich tłumaczyła to faktem, że wynajmują mieszkanie 
i w związku z tym nie mogą podejmować żadnych decyzji oraz nie czują się 
uprawnieni do angażowania w życie bloku. Z kolei migranci będący właścicie-
lami mieszkań swój brak zaangażowania tłumaczyli brakiem czasu oraz tym, 
że nie odczuwają potrzeby zmiany czegokolwiek w swoim otoczeniu, ewentu-
alnie obecnością innych osób – „aktywistów”, którzy podejmują działania rów-
nież w ich imieniu. Ilustracją wspomnianych zjawisk może być rozmowa z oso-
bą pochodzenia wietnamskiego:

Z innymi, no to ci na tym samym piętrze, to się znamy, rozmawiamy co jakiś czas, jak 
są jakieś ważne decyzje do podjęcia, to tam… wspólnoty. To się pytają nas, czy jak byśmy 
zgłosi… ogłosili. Takie rzeczy. Wspólnotowe.
B: A no właśnie, bo to są takie rzeczy… Czyli macie tam wspólnotę? Bo jesteście właścicie-
lami tego mieszkania, nie wynajmujecie, i jakoś aktywnie działacie w tej wspólnocie?
– Jakoś tak nie za bardzo. Na przykład, ta koleżanka moja, to jak są jakieś zebrania, to za-
wsze ona idzie i dopytuje się za nas… i później nam opowiada jak było. 
B: Co było… I co, jakiego typu to są decyzje…?
– A, takie, że można grilla tam robić, czy nie można grilla, czy dzieci, plac zabaw do której 
godziny, czy w ogóle psy… jakiś taki… Czy anteny można na ścianie, czy na balkonie… 
Takie właśnie rzeczy.
B: A czy jest coś takiego, z czym, na przykład, się nie zgadzacie? Jakieś decyzje wspólnoty, 
które uważacie…
– Nie, my jesteśmy naprawdę bardzo… łatwi (śmiech). Cokolwiek koleżanka tam się do-
pytuje za nas… także ona raczej walczy o takie rzeczy, jak… żeby zmienić administrację, 
żeby czynsze były niższe [W17]. 

19 Most of the � me it is ‘dzień dobry’ and you know ‘dzień dobry’… I can not name… but 
some� mes… when we happen to come together (…), you know… ‘good morning’, ‘good a� er-
noon’, that kind of thing. Some� mes we go beyond ‘How was your day?’ you know… Did you for 
example… I remember one of the young guys asking me did I see the match the other day and 
that kind of thing. And also when my book was published I think that was the closest the now… 
the � me I have more you know… talk with my neighbours [W1].
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Ciekawą formą komunikacji międzysąsiedzkiej jest porozumiewanie się za 
pośrednictwem kartek wywieszanych na klatce schodowej. Migranci zwracają 
uwagę na ten fakt i komentują, że zdarza się to w sytuacjach, gdy sąsiedzi chcą 
zwrócić innym uwagę na jakieś niepożądane zachowanie lub poinformować 
o planowanej imprezie i przeprosić za hałas, który może ona spowodować. Na-
dawcami tego drugiego komunikatu są najczęściej osoby młode. Ze słów jednej 
z rozmówczyń wynika, że również młodzieży wietnamskiej zdarza się takie kart-
ki wieszać, choć należy zaznaczyć, że zjawisko to samo w sobie zdecydowanie 
nie jest powszechne.

W kilku wywiadach wspomniano także o tym, że sąsiedzi wchodzą ze sobą 
w kontakt w sytuacjach awaryjnych, począwszy od zdarzeń względnie błahych, 
gdy np. w budynku wyłączony zostanie prąd i sąsiedzi wychodzą na klatkę 
schodową interweniować, po sytuacje poważniejsze, takie jak kłopoty z dewe-
loperem, kiedy sąsiedzi podejmują wspólną walkę i poznają się podczas zebrań 
organizowanych w tej konkretnie sprawie. Wzajemna pomoc sąsiedzka zosta-
nie opisana bardziej szczegółowo w dalszej części raportu. 

4.3.3. Bariera językowa

Istotną trudnością w kontaktach sąsiedzkich pomiędzy Polakami a migran-
tami bywa brak wspólnego języka. Bariera językowa z jednej strony utrudnia 
nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu z sąsiadami – szczególnie, jeśli migranci 
utrzymują silne związki z własną grupą kulturową – z drugiej zaś strony może 
powodować negatywne wartościowanie relacji sąsiedzkich w kraju przyj-
mującym. Brak komunikacji może również prowadzić do nieporozumień, 
a w ich konsekwencji, do wzajemnej niechęci. W tym kontekście wielu wietnamskich 
rozmówców zwracało uwagę na integrację migrantów z własną grupą naro-
dową: 

No, moja mama właśnie nie utrzymuje kontaktów, właśnie, z sąsiadami, bo też bariera 
językowa. Yyy, ale nie, no moja jest… taką… stuprocentową Wietnamką, tak. No i ona 
właśnie się trzyma z, yyy, właśnie z tą społecznością wietnamską [W7].
Tam też jest dużo Wietnamczyków (śmiech). Tak, że… moi rodzice zawsze wybierają takie 
miejsca, gdzie jest dużo, bo oni nie mówią za bardzo po polsku. I zawsze jest tak weselej, 
jak więcej… [W14].
 
Wietnamczycy dostrzegali również wpływ bariery językowej na relację mi-

grantów ze społeczeństwem przyjmującym i potencjalne nieporozumienia:

(…) tutaj jest ta bariera językowa, no to Wietnamczycy nie chcą się za bardzo kontakto-
wać. Kontaktować, integrować z Polakami. Natomiast w Wietnamie to jest tak, że każdy 
sąsiad się zna. Każdy sąsiad się zna, rozmawia normalnie i nie ma problemu [W9]. 
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(…) bo jeżeli na przykład nie znają języka i parkują tam samochód, a sąsiad im coś mówi, 
a on nie rozumie i postawi tak, i później wie pani… Tylko, że nie, że on nie chciał… tylko, 
że on nie rozumiał… [W6]. 

W przypadku migrantów wietnamskich często zdarzało się tak, że rodzice 
nie znali w ogóle języka polskiego, ich dzieci natomiast (chodzące od wielu lat 
do polskich szkół) znały ten język doskonale. W takiej sytuacji dzieci przyjmo-
wały na siebie rolę łącznika w koniecznych kontaktach rodziców, bądź innych 
Wietnamczyków, z polskim otoczeniem. Jak wspomina młoda Wietnamka:

Kiedyś było, że, po prostu, u sąsiada z góry, y, dzieci zachorowały i trzeba było do szpitala 
pojechać, to właśnie mnie poprosili, żeby pojechać z nimi i tak dalej. Albo lekarz był u nich 
i też poprosili, żebym przyszła i żebym wytłumaczyła co i jak.
(…) Też kilka razy brata mojego prosili też o pomoc ze względu… tam chyba wybierali 
nianię, czy jakoś tak i był… przeprowadzić, jakby, rozmowę.
B: Uhm. Polkę-nianię?
– Tak, tak [W9]. 

Zupełnie wyjątkowa w tym kontekście była wypowiedź innej Wietnamki, 
która brak znajomości języka polskiego postrzegała jako sytuację korzystną, po-
zwalającą zapobiegać konfl iktom z sąsiadami: 

Większość reakcji tutaj jest dla mnie bardzo miła, przynajmniej, może dlatego, że je-
stem cudzoziemką. Więc jest pewien dystans, poza tym nie mówię po polsku, oni mnie 
nie znają, my nie znamy, nie mieliśmy jak dotąd żadnej relacji bardziej przyjacielskiej, 
więc nie znają mnie na tyle, żeby coś powiedzieć [W10]20.

Należy jednak podkreślić, że duża część moich rozmówców podejmowała 
próby nauki języka polskiego, co więcej rozmowa z sąsiadami mogła służyć jako 
okazja do jego doskonalenia. Jeden z rozmówców pochodzenia afrykańskiego 
– Nigeryjczyk – podzielił się również istotną obserwacją, że znajomość języka 
polskiego przez obcokrajowców może wpływać na wzrost sympa� i Polaków 
do nich. Rozmówca ten starał się zatem sprawiać wrażenie, że dobrze posłu-
guje się tym językiem, mimo że w rzeczywistości uważał własne kompetencje 
za stosunkowo niewielkie: wiesz… trudniej ci nie lubić obcokrajowca, który 
mówi twoim językiem. Wiesz, jest trochę trudniej. Więc… wielu z nich nie wie-
działo, nawet do teraz nie wie, że mój polski jest bardzo słaby [W1] 21.

20 Most of the reac� on here are very nice to me, at least, maybe because I’m foreigner. So, 
kind of distance, also I don’t speak Polish, they don’t know me, we don’t know, there is never have 
any like friendship rela� on yet, so they don’t know enough to say something [W10].

21 Yes, it is, yes, because the, the, the …. best way… you know… it is harder for you to dislike 
a foreigner who speaks your language. You know, it is a li� le harder. So… many of them didn’t 
know, even � ll now don’t know that my Polish is too poor [W1]. 
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Z wypowiedzi rozmówców wynika, że również osoby pochodzenia wietnam-
skiego próbują nawiązywać kontakt z Polakami w ich własnym języku:

B: A… A czy są takie sytuacje, że, na przykład, że Polacy z Wietnamczykami sobie rozma-
wiają, gdzieś tam na klatce, czy przy windzie, czy, czy coś takiego, czy raczej tak właśnie, 
że Wietnamczycy ze sobą, Polacy ze sobą?
– Nie, od czasu do czasu zdarza się tak, że, po prostu, tam rozmawiają o jakiś rzeczach 
głupich, na przykład o samochodach albo tak… naprawdę, czasem zdarza się.
B: Uhm. I po polsku, tak?
– Tak, tak. Oczywiście. Wietnamczycy tam dodatkowo trochę na migi, ale tak. Próbują 
po polsku [W9]. 

4.3.4. Odwiedziny sąsiedzkie

Pytanie o odwiedziny wydawało mi się kolejnym istotnym elementem relacji 
sąsiedzkich, ponieważ dom stanowi przestrzeń prywatną, w wielu sytuacjach 
szczególnie chronioną. Rzeczywiście, okazało się, że odwiedziny sąsiadów 
w swoich domach zdarzają się w relacjach moich rozmówców bardzo rzadko, 
a w wielu przypadkach nigdy. Jeśli już do nich dochodzi, to zazwyczaj są to prze-
lotne wizyty, których celem jest załatwienie określonej sprawy (np. wymia-
na numerów telefonów na wypadek awarii czy omówienie sprawy związanej 
z funkcjonowaniem domu), a nie względy towarzyskie. Poniżej przytaczam 
przykładowe wypowiedzi na ten temat:

Nie. Znaczy, u… Jedyna osoba, która wchodzi do nas do domu, to jest pani z administracji, 
która sprawdza liczniki [W7].
No… U sąsiadów, tych na tym samym piętrze byliśmy. Znaczy, na pewno na pierwszym 
roku, jak przyszliśmy się przywitać (…) w mieszkaniu, posiedzieliśmy troszeczkę, pogada-
liśmy, wymieniliśmy się numerami telefonów, o tak.
B: A oni u was byli wtedy, czy…?
– Przyszli później, ale tak na krócej, (…) Tak  na bardzo krótko [W5].
Jak się wprowadziliśmy to też [mama] przyszła do nich i powiedziała, no, tego typu, że je-
steśmy nowi, że tutaj mieszkamy, że jakby coś, to możemy sobie nawzajem pomagać. Coś 
takiego. No przy… Jeszcze nasz blok ówcześnie był plan, żeby był otwarty i tam do bloku 
przychodzili różni tacy, nie… bezdomni, coś tam, więc sąsiedzi też, przychodziliśmy, dys-
kutowaliśmy na temat, jakieś takie więzi się nawiązały. Znaczy, znamy się na pewno. 
Na przykład jak coś im trzeba, mają do nas numer telefonu, zadzwonią i my też mamy 
do nich numer, więc nie ma problemu [W5].
Nie, nie zapraszaliśmy się, nie, jakoś. Znaczy, zatrzymaliśmy się tylko na… na takiej znajo-
mości, żeby wiedzieć, że my jesteśmy i że oni są, i żeby jakby coś się stało to możemy się 
skontaktować, czy mogą nam w czymś pomóc, a my im. Albo, czy wiedzą na jakiś temat… 
To są…, no, wszyscy jesteśmy w spółdzielni i wszyscy są jakby automatycznie członkami 
spółdzielni, a oni jeszcze tam, coś tam działają, więc też… Tak, tak. Coś tam działają, 
więc są tylko… Znaczy, informacje, informują, czy coś… Czyli to nie jest jakaś taka bliższa 
przyjaźń [W5].
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Zdarza się również tak, że wśród sąsiadów jest jedna bliższa osoba, z któ-
rą wzajemne odwiedziny są sytuacją dopuszczalną i normalną, choć zazwyczaj 
również nie „bez powodu”. Podczas wywiadów odniosłam jednocześnie wraże-
nie, że ta konkretna osoba musi odznaczać się pewną szczególną otwartością 
i ciekawością swoich sąsiadów, niejako inicjować kontakty. O sytuacjach takich 
opowiadały m.in. osoby z Tanzanii oraz Wietnamu:

Są osoby, porozmawiają, pogadają kilka minut, idą dalej. I są… są osoby, które…jak to po-
wiedzieć… jest tylko jedna kobieta, o której mogę powiedzieć, że ona może nawet przyjść 
do nas do domu, może rozmawiać, może pożyczać rzeczy takie jak sól, ziółka (śmiech), 
a jeśli nam czegoś brakuje, to możemy zawsze pójść do jej mieszkania i pożyczyć cokol-
wiek, czego potrzebujemy, nawet późno w nocy [W4]22.
Tylko… w sumie mieliśmy tylko z jedną… to znaczy, z naszym, dosłownie, sąsiadem, który 
mieszkał obok, to z nim mieliśmy dobry kontakt, tak naprawdę. I jak on się wyprowadzał, 
to też nam powiedział, tam żegnał się i takie… I tam były takie sytuacje, że normalnie 
rozmawiali z nami i tak dalej. I tylko tak… A nowi sąsiedzi, no jak się wprowadzili, to za-
uważyliśmy i tylko na klatce też było jakieś zwykłe przywitanie i tylko tyle [W9].

W przypadku rozmówców wietnamskich zdarza się często, że mieszkają oni 
blisko swoich rodaków (z którymi łączą ich zazwyczaj bardzo zażyłe więzy są-
siedzkie), podtrzymując jednocześnie wzajemny dystans z Polakami. Młodzi 
Wietnamczycy zwracali uwagę, że sytuacja taka ma miejsce w ich bezpośred-
nim otoczeniu:

W ogóle, ogólnie, Wietnamczycy w Warszawie tworzą taką enklawę. Mmm… taką 
są strasznie hermetycznym środowiskiem. Trzymają się razem, nie dopuszczają nikogo 
z zewnątrz, bo… wyjawiają tylko jakieś sekrety czy też… no to tylko, właśnie, między… 
między sobą. Yyy, no i oni tu trzymają się. Tak się trzymają razem, przychodzą, właśnie, 
na kolację, w odwiedziny, tak po prostu, tak o. ‘Jesteś w domu?’, ‘jestem’, ‘no to przycho-
dzę’. (…) No i właśnie, koleżanka z pracy też tam mieszka… i w bloku… i właśnie ostatnio 
coś tam ugotowała i brakło jej czegoś, to poszła do sąsiadów, ale nie Polaków, tylko właś-
nie do Wietnamczyków [W7].

Podobnie rozmówca z Nigerii wspominał o sytuacji w bloku na warszawskiej 
Pradze, gdzie miał bliski kontakt ze swoimi sąsiadami – również Afrykanami 
oraz ich polskimi żonami. Często odwiedzali się nawzajem i wspierali w kłopo-
tach, przy czym z innymi Polakami kontakt sąsiedzki był ograniczony.

Bardzo rzadko zdarza się zatem, żeby sąsiedzi próbowali nawiązywać bliższe 
kontakty międzykulturowe. Wyjątkiem wydają się tutaj osoby młode, szczegól-
nie studenci, którzy wchodzą w relacje towarzyskie ze studentami obcokrajow-

22 There are people, they will talk, will chat for few minutes, they con� nue. Then there are… 
there are people who… how can I say… there’s only one lady who I can say she will even come in 
our house, she can talk, she can borrow things like salt, ziółka (śmiech) and if we miss something 
you can always go to her place and borrow anything which we need, even late at night [W4].
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cami. Pomijając owe relacje „studenckie”, jeśli już dochodzi do interakcji głęb-
szej niż kurtuazyjne pozdrowienie, to przyjmuje ona zazwyczaj formę wymiany 
własnoręcznie przygotowanych potraw przy okazji dni świątecznych. Opowia-
dano mi o sytuacjach, w których Polki przynosiły Wietnamczykom pierogi, zaś 
Turcy częstowali sąsiadów słodyczami z okazji zakończenia miesiąca postu Ra-
madan. Wydaje się jednak, że działania takie wynikają z ciekawości lub mają 
na celu bardziej okazanie uprzejmości i próbę ocieplenia atmosfery pomiędzy 
sąsiadami, a niekoniecznie prowadzą do nawiązania bliższych relacji towarzy-
skich. Ilustracją może być tu wypowiedź Wietnamki:

(…) miałyśmy taką sąsiadkę, która nam przynosiła pierogi na święta, a my jej coś tam 
gotowaliśmy, na przykład. Ona przychodziła i… pytała, jak tam… jak tam w szkole i jak 
tam w biznesie, więc… Ale my też u niej nigdy nie byliśmy. Tylko ona raczej do nas. Bo dla 
niej to było, właśnie, takie naturalne, że chodzi się do sąsiadów, a dla nas nie. Ale my też 
nie mieliśmy nic przeciwko, żeby ona weszła. (…) Ale tak, nie było tak, że… pukamy tylko 
i proszę i wychodzimy. Nie było tak, że „no, może na… może zjemy razem”, nie, nie, tak 
nie było [W7]. 

Wyjątkiem wśród badanych wydają się osoby pochodzenia tureckiego, któ-
re wykazywały się dużą gościnnością oraz chęcią utrzymywania kontaktów z są-
siadami. Zdarzało się również, że podejmowały one inicjatywę w tej kwes� i, 
m.in. zapraszając na poczęstunek. Jeden rozmówca skarżył się, że jego działa-
nia spotykają się z nieufnością i nieprzyjemnymi reakcjami sąsiadów, zaś w sy-
tuacjach, w których relacje z pozoru są dobre, nie potrafi ł on zrozumieć braku 
wzajemności: 

Ja Polaków zapraszam, ale oni odwrotnie nie zapraszają mnie. Ja… w mojej mentalności 
nie mogę rozumieć tego.
B: A z jakich okazji pan zaprasza tych ludzi?
- Nie musi być okazja. Nie musi być okazja [W20].

Ten sam rozmówca mówi dalej:

Ja u sąsiada nigdy nie byłem.
B: U żadnego sąsiada? A któryś z sąsiadów u pana?
– Sąsiedzi tak. Zapraszam ja ich na kolacje.
B: Aha. I wtedy przychodzą, tak?
– Nie wszyscy.
B: Ale jak pan zaprasza na kolację to wszystkich, z całego bloku?
– Nie, jedną rodzinę, dwa rodziny.
B: I tak wybiera pan których, czy…?
– To znaczy patrzę których, do kogo może pasować. Z dziećmi, ze wszystkim, myślę, i tak 
zapraszam. (…) Ale oni mnie nie zapraszają.(…)
B: Ale przychodzą, jak pan zaprasza? To już przynajmniej… tak…
– Przychodzą, przychodzą. Ale nie wszyscy, niektórzy też nie przychodzą [W20].
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Zaledwie w kilku wywiadach wspominano o zaproszeniach ze strony sąsiadów 
na kawę czy na herbatę, zaś w dwóch rozmowach (z osobami pochodzenia ture-
ckiego) pojawiła się informacja o przygotowywaniu degustacji narodowych po-
traw – która może być formą zapoznania się i poznania nawzajem swoich kultur. 

My zapraszaliśmy do domu, na kolację. No u nas mamy śniadanie, obiad i kolację, kolację 
trochę późno robimy. A tutaj obiad mamy po, po szesnastej, siedemnastej mniej więcej. Póź-
niej no taka trochę zamieszanie czy to jest obiad, czy to jest kolacje. I zapraszaliśmy sąsia-
dów. Do naszego… do naszego, smakowanie naszego jedzenia. Bardzo im się podobało. (…)
B: A sąsiedzi potem zapraszali państwa do siebie, czy..?
– Do siebie zapraszali..na ten..yy..na yy kilka razy byliśmy na herbatę z sernikiem, coś 
takiego, i kilka razy byliśmy na obiad [W25].

W kilku wywiadach mówiono również o wymianie potraw, słodyczy czy 
drobnych upominków między sąsiadami z okazji świąt, a także o wspólnym 
spędzaniu razem wolnego czasu przy grillu. Należy jednak zaznaczyć, że były to 
wypowiedzi nieliczne. Ciekawe w tym kontekście wydają się doświadczenia 
Wietnamki oraz Turka:

B: A jak to jest z tymi innymi sąsiadami, to nie wiem, jak są jakieś święta, to się jakimiś 
życzeniami…
– Nie, my się wymieniamy tylko prezentami. Przynosimy jakieś czekoladki, czy tam jakieś 
nasze jedzenie.
B: Jak jest wasze święto, na przykład, tak?
– Tak.
B: A jak oni mają swoje święta?
– No to karteczki, czekolady, takie rzeczy.
B: Ale to z tymi z piętra tylko, czy z innymi też?
– Z piętra tylko [W17].

No no na przykład, jak my mamy tam święto, my przygotujemy takie słodkie coś do jedze-
nia i rozdajemy gościom.
B: Mhm... Gościom czy sąsiadom?
– Gościom, sąsiadom… przepraszam, nie gościom, sąsiadom. W tym mieszkaniu w bloku 
to mamy znajomych. Pukam, witam ja jestem z tego mieszkanie, z okazji naszego święta, 
na przykład, coś rozdaliśmy… na przykład mamy święto baraniny, na przykład jest. Przy-
gotujemy specjalne mięso i rozdajemy. Mamy na przykład święto… z tego tam przygo-
tujemy słodycze, na talerzyku, rozdajemy sąsiadom. One bardzo się cieszą z tej sprawy. 
I wtedy, i wtedy się..
B: I nie dziwią się?
–Trochę na początku się dziwią jak to jest, skąd to jest, a później jak się poznamy yy wtedy 
przyzwyczajają się [W25]. 

4.3.5. Pomoc sąsiedzka

Ważnym elementem relacji w miejscu zamieszkania jest możliwość zwrócenia 
się do siebie nawzajem o pomoc w potrzebie lub w sytuacji awaryjnej. Z roz-
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mów wynika, że wsparcie to ogranicza się często do niewielkich spraw – pomo-
cy przy przytrzymaniu drzwi, wniesieniu zakupów, drobnych napraw w domu 
czy możliwości skorzystania z telefonu. W niektórych sytuacjach pomoc jest od-
powiedzią na prośbę, w innych jednak wynika z własnej inicjatywy – zarówno 
Polaków, jak i obcokrajowców. Wietnamka oraz Turek wspominali o sytuacjach, 
w których prosili swoich sąsiadów o pomoc w drobnych sprawach – i tę pomoc 
otrzymali:

To znaczy, to zależy, bo, na przykład, teraz ci sąsiedzi, teraz to praktycznie nie. Ale ci starsi 
sąsiedzi to wcześniej też było, że jakieś pomoce, jakieś takie drobne. Kiedyś też były… 
poprosiłam, yyy, sąsiadów o pomoc, bo, po prostu, byłam młodsza i wróciłam do domu, 
nie było nikogo w domu i chciałam przedzwonić do mamy, żeby właśnie wróciła, otworzy-
ła mi drzwi, to poprosiłam właśnie sąsiadów, żeby zadzwonić [W9].
Czasem zapomniałem klucza, na przykład, w samochodzie, poprosiłem od sąsiad, na przy-
kład, on mi otwierał drzwi na dole, przyszedł ze mną. Dwa razy coś takiego było. Pomoc-
ny… [W20]. 

Afrykanka opowiadała z kolei o swoich doświadczeniach, gdy sąsiedzi 
z własnej inicjatywy okazują jej życzliwe wsparcie: jeśli wysiadam z autobusu 
i oni wiedzą, ponieważ jestem jedyną czarną osobą, która mieszka w ich bloku, 
i kiedy otwierają drzwi, to poczekają na mnie. Zobaczy, że idę, i potrzyma dla 
mnie drzwi, wiesz, jako sąsiad, ponieważ to wchodzi sąsiad [W15]23. Senegal-
czyk wspominał zaś o zdarzeniu, kiedy to sąsiad zwrócił się o pomoc do niego: 
Drugi sąsiad też raz coś zamówił, chyba przez Internet albo pocztą, i miało do-
trzeć do niego i miało go nie być, więc prosił, czy nie moglibyśmy... także jakby 
tego typu awaryjna sytuacja była [W44].

Ten sam Senegalczyk, Wietnamka oraz Turek opisywali również sytuacje, 
w których sami wychodzili z inicjatywą pomocy swoim sąsiadom:

Parę razy trafi ałem na panią, starszą, która mieszka w naszym bloku, chyba piętro wyżej, 
sama, i tak samo było też na Powiślu – wracały z zakupami to wziąłem, bo to rzeczywiście 
ciężkie. (…) I tak samo było na Powiślu: pani, która miała tylko syna, który nie mieszkał 
w Warszawie, mąż zmarł, starsza pani, też parę razy wracaliśmy z zakupów i ją aku-
rat spotykałem często w sklepie. Jak widziałem ją, to czekałem na nią, żeby jej pomóc 
[W44]. 
[Pomagam] na przykład kiedy coś niosą lub przy dziecku, kiedy potrzebują żebym coś 
zrobiła (…) ja oferuję pomoc, a oni się zgadzają (śmiech), (…) ale tak, jak mówię, wracając 
do domu można zobaczyć kogoś, kto potrzebuje pomocy, chętnie pomogę, oczywiście 
to zależy, jakiej pomocy potrzebuje, ponieważ nie mówię po polsku, więc czasami sprawi-

23 (...) if I’m ge	  ng out of the bus and they know because I’m the black person who lives in their 
block, and when they open the door, he will wait for me. He see me coming and he will hold the 
door for me, you know, as a neighbour, because this is my neighbour who is coming in [W15].
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łabym więcej kłopotu, prawda? Jeśli coś zanieść to jestem chętna, ale jeśli coś wytłuma-
czyć to sorry, nie potrafi ę [W10]24.
Tak, tak, na przykład jak widzę tam kobietę, ma kilka torebki, od razu „przepraszam, mogę 
pani pomagać’’. Najpierw patrzy, później „tak, proszę’’ i pomagam, do jego, do jej miesz-
kanie i ona „dziękuję, dziękuję’’ [W25]. 

Charakterystyczny jest fakt, że wietnamscy rozmówcy przytaczali wiele przy-
kładów pomocy sąsiedzkiej, była to jednak pomoc ograniczona w dużej mierze 
do własnej grupy narodowej. Z prośbą o nią zwracali się do innych Wietnam-
czyków mieszkających w okolicy, a nie do Polaków25. 

Jeśli chodzi o pomoc „międzykulturową”, to z rozmów wynika, że sąsiedzi 
dość rzadko pukają bezpośrednio do swoich mieszkań, częściej oferują pomoc, 
gdy spotkają się przypadkiem na klatce schodowej lub przed domem. Zdarza-
ło się również, że niektóre osoby miały opory przed zwróceniem się o pomoc 
do sąsiadów. Nigeryjczyk deklarował nawet, że w ogóle nie zapukałby do swo-
ich polskich sąsiadów, zadzwoniłby raczej do przyjaciela. Postawa taka wynika 
z obawy przed tym, że sąsiad mógłby pomyśleć, że Afrykanin pukający do jego 
drzwi stwarza zagrożenie i wezwać Policję, a rozmówca mój chciał uniknąć „ja-
kichkolwiek problemów”. Potwierdzeniem nieufnej postawy Polaków wobec 
czarnoskórych migrantów może być wypowiedź innego Afrykanina, który chciał 
zaoferować pomoc w sytuacji awaryjnej, ale sąsiad nawet nie otworzył drzwi.

Na dole, wiesz, gotowała sąsiadka, i zaczęło coś dymić, (…) zszedłem tak szybko, żeby 
pukać, żeby zawiadomić, aby się dowiedzieć co jest, pukam, pukam, pukam, pukam, nic, 
(…) ja po prostu chcę dowiedzieć… bo tam u sąsiada się pali… (…) wiem, że tam ktoś jest, 
wiem, że ktoś przybliżył, (…) żeby otworzył, ale nie chciał otworzyć. Ja mówię Boże, ja mó-
wię, ale coś się pali, bo u mnie widać dym. „A nie, nie, to już nic”. (…) Nie, wiesz, jeżeli coś 
nie jest tak, to trzeba zawiadomić [W19].

Co oczywiste, nie zawsze pukanie do drzwi Polaków spotyka się z negatyw-
ną reakcją, zazwyczaj jednak w poważniejszych sytuacjach rozmówcy zwracają 

24 Like they have something to carry or with the baby when they need me to do something (…) 
I off er to help and then I’m let [śmiech] (…) but as I say that on the way home you might see some-
one need help, I’m eager to help, of course it depends on what he need to help, because I don’t 
speak Polish so some� mes I would cause more trouble for them, right? If to carry something I’m 
eager, but if to explain something, sorry I can’t [W10].

25 O silnych powiązaniach personalnych Wietnamczyków oraz ich dobrej organizacji wewnątrz 
własnej grupy wspomina m.in. Teresa Halik, w: T. Halik, Diaspora czy społeczność migrancka? 
op. cit., Warszawa 2001 oraz eadem, Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle 
polityki państwa i ocen społecznych, Poznań 2006.

Podobnie, Aleksandra Grzymała-Kazłowska oraz Marek Okólski wskazują na wysoki po-
ziom etnicznej samoorganizacji i współpracy wśród wietnamskich migrantów w Polsce. Patrz: 
A. Grzymała-Kazłowska, M. Okólski, Infl ux and Integra� on of Migrants in Poland in the Early XXI 
Century, op. cit.,  s. 44.
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się do wybranych, mniej lub bardziej znanych osób, co do których mają zaufa-
nie, że zareagują właściwie. Kenijka opowiedziała mi o bardzo dobrych rela-
cjach z polską sąsiadką, wyrażając jednocześnie przekonanie, że kiedy Polacy 
udzielają już pomocy, to zazwyczaj robią to bezinteresownie. 

Zazwyczaj, kiedy potrzebuję czegoś, to mam sąsiadkę, do której zawsze mogę zapukać, 
nawet późno w nocy, i ona zawsze otworzy drzwi i postara się coś poradzić, albo przyjdzie 
do mnie i… ona zrobi… wiesz, jeśli może pomóc, to pomaga, jak sąsiadka, wiesz (…)
B: A czy mogłabyś podać jakiś przykład sytuacji, w której pomogłyście sobie nawzajem?
– Ehm… na przykład kiedy moje dziecko bardzo zachoruje i ona ma dzieci, ona rozumie 
jak to jest z dziećmi, i ja mogę zapukać i poprosić ją, wiesz, a ona tak i tak, powinnaś 
zrobić, ok. zrób tak, zrób inaczej, i zrób tak i ona… ehm… radzi mi, co zrobić. Widzisz… cza-
sami późno w nocy kończy mi się lekarstwo, muszę iść do apteki, zamiast biegać do apteki 
biegnę do A. żeby pożyczyła mi to lekarstwo, muszę dać je dziecku. Nawet jeśli jest bardzo 
późno, ona otworzy drzwi, da mi lekarstwo, i ja idę do siebie i daję dziecku. Z kolei kiedy 
planuję pójść kupić, żeby jej oddać, to ona w stylu: nie, w porządku, w porządku, w po-
rządku. Wiesz, to jest taki polski zwyczaj, nie chcą, żeby im oddawać [W15]26.

Z kolei Turek korzystał z pomocy sąsiadki, gdy nie mógł porozumieć się z Po-
lakami, którzy przychodzili do jego mieszkania, najczęściej w sprawach związa-
nych z funkcjonowaniem domu: 

Na przykład mieszkałem w mieszkaniu na Barskiej, tam jedna sąsiadka z małym dzie-
ckiem mieszkali. Jak pierwszy rok jestem tutaj w Polsce, to nie możemy się dużo rozma-
wiać, ale rozumieć… jak ktoś przychodzi, nie wiemy, dlaczego przyszedł, od razu pukamy 
– niech ten pan co chce, bardzo proszę pani rozmawiać [W25]. 

Ten ostatni typ pomocy wydaje się szczególnie ciekawy w kontekście relacji 
międzykulturowych, gdyż wybrani Polacy pełnią w tym przypadku rolę tłuma-
czy i niejako przewodników dla obcokrajowców w ich kontaktach z przedstawi-
cielami społeczeństwa przyjmującego. 

Podczas wywiadów migranci opowiadali również o sytuacjach, w których 
angażowali się we wspólne przedsięwzięcia sąsiedzkie, znowu jednak były to 

26 Normally when I need something I have a neighbour who I always can knock, even late at 
night, and she will always open the door and see what she can do, or she will come to my place, 
and… she do… you know if she can help, she helps, as a neighbour, you know (…)

– And could you give any example of a situa� on where you helped each other...?
– Ehm… for example my baby gets very sick and she has babies, she understands for babies 

and I can knock to and ask her no, you know, she’s this and that, and this should be like ok do like 
this, do like that, and do it like this and she… ehm… advise me on what to do. You see… some� mes 
late at night I have run out of medicine, I have to go to the chemist, instead of running to the 
chemist I run to A. to give me this medicine, I need to give it to the baby. Even it’s very late she’ll 
open the door, give me the medicine and I come and give the baby. So when now I’m planning 
to go to buy to give her back she’ll like: oh no it’s ok, it’s ok, it’s ok. You know it’s more of a Polish 
custom, they don’t want to take back (…) [W15]. 
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wypowiedzi pojedyncze. Wynikać to może z ogólnie słabo rozwiniętej aktyw-
ności sąsiedzkiej w Warszawie i stosunkowo małej liczby wspólnych akcji po-
dejmowanych przez Polaków w miejscu zamieszkania. Wyjątkiem wydaje się 
w tym kontekście wypowiedź Wietnamczyka, który angażował się w liczne 
działania sąsiedzkie w swoim bloku:

Ci na dole zainicjowali akcję zrobienia ogrodzenia dookoła bloku też, tylko, żeby psy, 
po prostu, nie wchodziły na ten (…) na trawnik, i nie robiły tam kup, po prostu. No, ja się 
zaangażowałem też, robiliśmy razem, więc się rozmawiało. Pod piwnicą sprzątaliśmy ra-
zem, pod piwnicę, to też poszedłem, sprzątaliśmy razem, budowaliśmy… próbowaliśmy 
zrobić tam siłownię dla młodych, młodzieży, żeby… też mógłbym poćwiczyć, ale, no jakoś 
tam, chyba nie wypadło. No a sąsiedzi z bloku to tak z widzenia, tak też jakieś słówka się 
wymieniało zawsze z nimi [W5]. 

Jedna Wietnamka deklarowała, że jej rodzina partycypuje w sąsiedzkich 
zbiórkach pieniężnych na organizację atrakcji dla dzieci i jest to jej zdaniem 
przejaw sąsiedzkiej solidarności: Tak, znaczy ci, którzy… sąsiedzi, którzy mają 
dzieci. Oni się dołączają do tej akcji. A tak to, nie wiem, my też dorzucamy, 
mimo że nie mamy dzieci. Ale myślę, że to jest takie solidarne dość [W17]. 

4.3.6. Wiedza o sąsiadach i wzajemne zaufanie 

Istotnym elementem relacji sąsiedzkich jest również wiedza sąsiadów o sobie 
nawzajem oraz wzajemne zaufanie. Jak wspomniano wcześniej, zaproszenie 
sąsiada do domu jest jednocześnie zaproszeniem go do chronionej sfery pry-
watnej i świadczy o jakimś stopniu otwartości oraz bliskości. Zakładam dalej, 
że pozostawienie sąsiadowi kluczy do własnego mieszkania na czas nieobecno-
ści znaczy dużo więcej – jest przejawem bardzo dużego zaufania, którego budo-
wanie musi być poprzedzone zdobyciem odpowiedniej wiedzy na swój temat. 
W tym kontekście zadawałam rozmówcom pytania na temat tego, czy posiada-
ją informacje o tym, kim są sąsiedzi, a także na temat zaufania do nich i brania 
pod uwagę możliwości pozostawienia im kluczy do swojego domu. 

Z wywiadów wynika, że rozmówcy mają zazwyczaj bardzo małą wiedzę 
na temat większości swoich sąsiadów. Często nie wiedzą nawet, jak osoby te 
wyglądają, nie mówiąc już o imieniu, zawodzie czy jakichkolwiek innych infor-
macjach. Zdarzało się, że rozmówcy kojarzyli sąsiadów mieszkających na tym 
samym piętrze lub takich, których częściej spotykali (na klatce schodowej albo 
przy windzie). Jak zaznaczano jednak wcześniej, ewentualne rozmowy ogra-
niczają się w takich okolicznościach najczęściej do kurtuazyjnych pozdrowień 
czy pomocy w konkretnych sytuacjach, co zazwyczaj nie wiąże się z bliższą zna-
jomością ani wymianą istotnych informacji na swój temat. Obrazowo opisała 
to rozmówczyni pochodzenia Wietnamskiego:
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B: A z innych pięter sąsiadów pani zna jakoś, czy nie?
– Nie.
B: W ogóle, nawet z widzenia, nic nie …?
– Nie, nie. Nawet ja nie wiem… Naprawdę, jakbym… jakby pani mi postawiła szereg, tam, 
ludzi i powiedziała, kto jest moim sąsiadem, nie powiedziałabym pani [W7].

Na pytanie o to, czy rozmówcy zostawiliby klucze sąsiadom, zdecydowana 
większość migrantów odpowiedziała przecząco. Tylko dla nielicznych sytuacja 
taka była normalna, jak w przypadku młodego Indusa27, ożenionego z Polką: 

B: A na przykład, gdybyście mieli wyjechać na miesiąc gdzieś, czy zostawilibyście klucze 
sąsiadom?
– Eee… nawet jak jestem to mieszkanie, klucze do mojego mieszkania nadal są u moich 
sąsiadów, tak.
B: Więc im ufasz…
– Tak, tak.
B: I mogą wejść kiedy ty jesteś…
– Tak, mogą, mogą. To jest czasami tak, na przykład teraz robią jakiś remont w swoim 
domu więc może korzystają czasami z naszej kuchni. Więc mają klucze do naszego miesz-
kania, to nie jest problem… [W23]28.

Rozmówcy rozmaicie argumentowali fakt, iż nie zostawiliby kluczy do włas-
nego mieszkania sąsiadom. Część osób mówiła wprost o braku znajomości i za-
ufania do osób mieszkających obok nich. Kilka osób stwierdziło, że nigdy nawet 
nie przyszło im to do głowy, choć zostawiają klucze, np. opiekunkom do dzieci. 
Charakterystyczna w tym kontekście jest wypowiedź Wietnamki – na pytanie, 
czy zostawiłaby klucze swoim sąsiadom odpowiedziała: chyba raczej nie, ponie-
waż po prostu nie mamy z nimi takich stosunków, żeby aż na tyle zaufać [W9]. 

Z brakiem zaufania do sąsiadów wiąże się również inny typ argumenta-
cji, w którym Afrykanka dokonuje pewnego rodzaju autokrytyki i mówi zara-
zem o braku zaufania do samej siebie. Określa siebie jako osobę zapominal-

27 Używam tu pojęcia Indus na określenie obywatela Indii, w odróżnieniu od pojęcia Hindus, 
które jest jednocześnie określeniem wyznawcy religii – hinduizmu. Nie każdy Indus jest bowiem 
zarazem hindusem, jak w przypadku przywołanego rozmówcy, który pochodzi z rodziny wyznają-
cej sikhizm.  

28 And… for example if you were going to leave for one month somewhere, yeah, would you 
leave your keys with the neighbours?

– Eee… even if I’m here the fl at, the keys of my fl at are s� ll with my neighbours, yeah.
– So you trust them…
– Yes, yes. 
– And can they come in when you are…
– Yeah, they can, they can. It’s like some� mes for example these days they are making some 

remont in their house so maybe they are using our kitchen some� mes. So they have the keys of 
our house, it’s not a problem… [W23].
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ską, i zdaje sobie sprawę, że jeśli zgubiłaby w domu jakieś ważne dokumenty, 
to bardzo łatwo byłoby jej wskazać sąsiada jako winnego, gdyby ktoś inny niż 
ona sama miał klucze do jej mieszkania: 

jestem bardzo zapominalską osobą, bardzo, bardzo zapominalską, bo mam tak dużo 
na głowie (…) powiedzmy, dla mojego własnego bezpieczeństwa, jeśli zgubiłabym do-
kumenty, mogłabym powiedzieć, oh, zostawiłam N. klucz, może N. przyszła i zabrała te 
dokumenty, chociaż N. nigdy nawet nie otworzyła moich drzwi (śmiech). Bardzo łatwo 
jest wskazać na kogoś palcem… aaa… ta osoba weszła do mojego domu i to ona zabrała 
te rzeczy [W15]29.

W kilku wywiadach pojawił się natomiast zupełnie inny argument – że roz-
mówcy nie chcieli sprawiać sąsiadom kłopotu czy obciążać ich dodatkowymi 
zobowiązaniami. Uznawali oni, że pozostawienie komuś kluczy do mieszkania 
i poproszenie o doglądanie go jest przysługą zbyt dużą jak na relacje sąsiedzkie 
i nie wypada o coś takiego prosić. Do argumentu tego odwoływały się przede 
wszystkim osoby pochodzenia wietnamskiego: 

W Wietnamie nie ma czegoś takiego, jak proszenie sąsiadów o to, żeby, żeby przy-
szli do domu. Nawet, ja nie wiem, czy to nie jest też, żeby nie obciążać tych sąsiadów. 
To nie jest tak, że my, na przykład, nie ufamy im, tylko, że to jest… dla nich to będzie kło-
pot. Że my nie chcemy aż ich tak obciążać [W7]. 

Z kolei dla innych osób poproszenie niespodziewanie o tego rodzaju pomoc 
kogoś, z kim na co dzień nie ma się żadnego kontaktu, wydawało się po prostu 
dziwne. Jak w przypadku Wietnamki: Ale my nic nie wiemy o naszych sąsiadach, 
więc… byłoby to dziwne zapukać do drzwi. (…) sąsiedzi nie rozmawiają i my też 
nie, więc… to dziwne, gdybyśmy nagle… potrzebowali ich pomocy [W10]30.

Jeszcze innym powodem, dla którego rozmówcy nie zostawiliby klucza są-
siadom, były sytuacje, gdy w pobliżu mieszkały osoby, z którymi relacje mieli 
bliższe – rodzina, znajomi, lub gdy znali kogoś w potrzebie, komu mogli zosta-
wić klucze, żeby korzystał z mieszkania, a nie tylko doglądał, czy wszystko w po-
rządku. Na ten ostatni aspekt uwagę zwrócił Senegalczyk: Klucz? Nie to ja ra-
czej dałbym rodakowi, który np. mógłby u mnie zamieszkać. To raczej w tym 
kierunku... znaczy akurat znamy tylu ludzi, tylu, że nie musielibyśmy sąsiadowi 
zostawiać [W44]. 

29 I’m a very forge� ul person, very, very forge� ul, because I have so much on my head, (…) 
say now, just for my own safety, if I loose my documents I may say oh because I le�  for N. the key, 
maybe N. came in and took the documents, though N. didn’t even open my door (śmiech). (…) it’s 
very easy to point your fi nger at ah… that person came to my house and which is the one that took 
those things [W15]. 

30 But we know nothing about our neighbours so… it would be weird to knock on the door. (…) 
the neighbours doesn’t speak and we don’t either so…it’s strange if we suddenly… need their help 
[W10]. 
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Wspominano wcześniej o powszechnym braku wiedzy sąsiadów o sobie na-
wzajem i wynikającym stąd ograniczonym zaufaniu. Cudzoziemcy mieszkający 
wśród Polaków znajdują się często w szczególnej sytuacji, ponieważ są mniej 
anonimowi od swojego otoczenia – chociażby ze względu na odmienny wy-
gląd. W wielu wywiadach migranci mówili o tym, że są bardziej rozpoznawalni 
od reszty sąsiadów i wiele osób – dla nich zupełnie nieznajomych – posiada pod-
stawowe informacje na ich temat, często sami nie wiedzą skąd. Jak w przypad-
ku Wietnamki: Oni mnie znają, tak myślę, ale ja nie znam ich. (…) Jestem tam 
raczej wyjątkowa, więc ludzie mnie rozpoznają, ale ja zazwyczaj nie wiem, kto 
to jest [W10]31. Należy zaznaczyć, że sytuacja taka ma miejsce szczególnie tam, 
gdzie w okolicy jest niewielu cudzoziemców. W blokach i na osiedlach, gdzie wy-
stępują większe skupiska migrantów, sytuacja wygląda nieco inaczej, co zostanie 
opisane w dalszej części raportu, przy przedstawieniu punktu widzenia Polaków. 

W przypadku osób pochodzenia afrykańskiego, które handlowały na Sta-
dionie Dziesięciolecia, wiedza sąsiadów na ich temat mogła mieć szczególne 
konsekwencje. Osoby te miały często obawy w momencie pakowania czy roz-
pakowywania towaru przed swoim domem, że ktoś zacznie ich podejrzewać 
o nielegalną działalność i doniesie Policji. Nikt nie opowiedział mi jednak o sy-
tuacji, w której sąsiedzi reagowaliby zdecydowanie negatywnie. Wręcz prze-
ciwnie, w dwóch wywiadach Nigeryjczycy spotkali się z bardzo przychylnymi 
zachowaniami wybranych sąsiadów i pomocą z ich strony. Obaj rozmówcy za-
znaczyli jednak, że były to sytuacje wyjątkowe.

Pamiętaj, że wielu z nas pracowało na stadionie, tak? Więc jeśli ty, jako mój sąsiad, wiesz, 
że ja pracuję na stadionie, i wiesz, że sprzedaję podrabiane buty, to najgorszą rzeczą, 
którą możesz zrobić, to donieść Policji na mnie. To nasza najgorsza obawa, kiedy praco-
waliśmy na stadionie. (…)
B: A myślisz, że twoi sąsiedzi wiedzieli, że pracowałeś na stadionie?
– Tak, kiedy pracowałem na stadionie, oni wiedzieli. Byłem zaskoczony, wielu z nich, 
mówiłem ci, kiedy wracałem i rozładowywałem torby, wielu z nich trzymało mi drzwi, 
bo kiedy niosłem torby, to trzymali otwarte drzwi. To było… i wielu z nich przychodziło 
na stadion i widzieli mnie i niektórzy kupowali coś ode mnie. Więc to nie jest, to nie była 
dla nich wielka rzecz… naprawdę.
B: A ty musiałeś mieć zaufanie, że nie doniosą…
– Tak, tak, musiałem. Kiedy mówiłem znajomym, że ten człowiek, który kupił coś ode 
mnie, jest moim sąsiadem, to oni mówili, że powinienem uważać. Ale oni nigdy nie po-
wiedzieliby Policji, to by się nie mogło zdarzyć. Nigdy. Przez cały czas gdy byłem w tym 
biznesie, nic się nie zdarzyło [W1]32.

31 They know me I think but I don’t know them. (…) I’m quite unique there so people recognize 
me but usually I don’t know who [W10]. 

32 Remember many of us worked at the Stadium, right? So if you, as my neighbour, now that 
I work at the Stadium, and you know that I am selling fake shoes, the worst thing you can do 
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Ona [sąsiadka] mówi, że zawsze, że ona mieszka tutaj od długi czas, ona… zna mnie z tych 
moich obowiązków [jako ojca] i lubi mnie za to, za sposób, w jaki opiekuję się swoim 
synem. I ona zna moją żonę, (…) ona wie, co ja robię, wie jak zarabiam. (…) Wtedy co zro-
biła ta kobieta, zawołała mnie, bo pakowałem samochód na zewnątrz, zawołała mnie, 
że powinienem wziąć jedno z jej miejsc parkingowych, że powinienem tam pakować mój 
samochód, i tam pakować mój towar, bo jestem biznesmenem. Więc… tam pakuje mój 
towar [W29]33. 

4.3.7. Konfl ikty

Kolejną kwes� ą, mającą wpływ na samopoczucie obcokrajowców w miejscu 
zamieszkania, są konfl ikty z sąsiadami. Zdecydowana większość rozmówców 
deklarowała, że nie byli uczestnikami poważniejszych sporów w swoim sąsiedz-
twie, nie obserwowali również sytuacji konfl iktowych pomiędzy innymi osoba-
mi. Konfl ikt rozumiem tutaj jako wzajemne działania ludzi, które mają na celu 
zaspokojenie odmiennych interesów. Jest to zatem jednocześnie jakaś forma 
relacji. Rozmówca z Turcji brak konfl iktów uzasadnia właśnie brakiem jakichkol-
wiek relacji między sąsiadami – Oni nawet nie rozmawiają, jak może być kon-
fl ikt [W20].

Pomimo wyraźnych deklaracji odnośnie braku konfl iktów w sąsiedztwie, 
w kilku rozmowach wspominano o nieporozumieniach czy nieprzyjemnych 
zdarzeniach z udziałem sąsiadów. Rozmówca z Chin opowiadał o kilku przy-
krych kontaktach z sąsiadem, któremu przeszkadzały dyskusje prowadzone 
przez obcokrajowca i jego znajomych na balkonie – zdaniem rozmówcy głosem 
„normalnym”. Sąsiad przez okno zwrócił uwagę, że na balkonie się nie mówi. 

is to tell the Police about me. That is our greatest fear when we were working at the Stadium. 
(…) 

– And do you think your neighbours knew that you worked at the Stadium?
– Yes, when I was working at the Stadium they knew. I was surprised, many of them, I told 

you, when I came back and when I was unloading my bags, many of them would hold the door for 
me, cause when I was carrying my bag, they would hold the door open. It was… and many of them 
came to the Stadium and they saw me and some of them bought something from me. So, it’s not, 
it wasn’t a big deal for them… really.

– And you had to trust them, that they wouldn’t tell… 
– Yes. Yes, I had to. When I told some of my friends that this person who bought something 

from me is my neighbour and they said I should be careful. But they could never tell the Police, that 
wouldn’t happen. Never. For the � me I was in that business, they never, nothing happened [W1].

33 She say that always that she’s living here from long � me she does… know me from this 
duty and she liked me for that, the way I’m taking care of my son. And she know my wife. (…) she 
know what I’m doing, she knows what I’m working. (…) Then the woman do what, she called me, 
because I’m packing my car outside, she called me that I should take one of her car place, that 
I should be packing my car there, and packing my goods there because I’m a businessman. So… 
I’m packing my goods there [W29].
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Rozmówca był tym oburzony, twierdząc, że nie zakłócał ciszy nocnej, a kiedy 
Polacy robią huczne imprezy, to nikt nie reaguje. Podobna sytuacja zdarzyła mu 
się podczas przeprowadzki, gdy znajomi wiele razy otwierali i zamykali drzwi 
nosząc rzeczy, zaś sąsiad krzyczał z okna, żeby byli ciszej. Zdaniem rozmów-
cy sąsiedzi zwracali uwagę wyłącznie ze względu na fakt, iż mieli do czynienia 
z obcokrajowcami.

Pretensje i uwagi zgłaszane przez Polaków sąsiadom obcokrajowcom – lub 
służbom typu ochrona czy Policja – dotyczą najczęściej kwes� i zapachów do-
chodzących z kuchni czy nadmiernego, zdaniem Polaków, hałasu. Tak postrze-
gają to m.in. rozmówcy pochodzenia wietnamskiego:

Tam… no bo… ogólnie, nasze jedzenie jest specyfi czne. Jak się gotuje, no to jest zapach. 
Ale to już nie nasza wina była, że coś z instalacją było i, po prostu, włączaliśmy okapy, 
tam, otwieraliśmy okna, ale nadal był zapach. I, po prostu, sąsiedzi z góry mieli jakieś 
pretensje. Kilka razy też było, że, na przykład, latem robiliśmy sobie grilla, to też im prze-
szkadzało, to też były spięcia.
B: Ale grilla w domu, czy w…?
– Yyy, w… bo my mały taki mały tarasik, więc, po prostu, możemy wyjść i sobie tam zrobić 
grilla i takie rzeczy.
B: Uhm. I im to przeszkadzało, ale to co, przychodzili do was? jak to było?
– Przychodzili, właśnie, też była raz… Policja, po Policję zadzwonili, czy tam ochroniarze. 
Nooo, nieprzyjemna sytuacja [W9].

Podobnie rozmówca z Turcji opowiadał o pretensjach sąsiadki, gdy do 
mieszkania wynajmowanego przez obcokrajowców przychodzili goście. Jego 
zdaniem jednak trudności nie wynikały z kultury, tylko z osobowości i uprze-
dzeń tej konkretnej kobiety.

Na przykład nasza sąsiadka to była jakaś pani, chyba ona sama mieszka i ja wtedy miesz-
kałem z jednym kolegą z Albanii, z kolegą z Jordanii, z Iranu, z Turcji i z Francji, czyli nikt 
nie był z tego samego kraju i cały czas na przykład ja miałem kolegów Polaków, Turków, 
innych, innych, no wszyscy mieli. I codziennie u nas w domu było przynajmniej pięć, sześć 
osób, codziennie na herbatę, każdy zaprosił kolegów i cały czas do nas ludzie chodzili, 
przychodzili, chodzili, przychodzili. Czasami jakiś Murzyn, czasami jakiś Wietnamczyk, to… 
I ta sąsiadka, myśląca, że takie dziwne ludzie chodzą, przychodzą nie bardzo…, miała wąt-
pliwości, czegoś, i cały czas gdy… spróbowała stworzyć problem, ale nasz właściciel był 
bardzo dobry, ja go dobrze znam, yyy… nie było czyli tak dużo konfl iktów, ale później…
– Ale co ona robiła, jakie problemy ona stwarzała?
– Ehm…. Na przykład powiedziała, że my wyrzucili ryby z balkonu, że wyrzucimy śmieci, 
albo cały czas o drugiej do domu, do mieszkania na przykład przychodzimy. Akurat o dru-
giej przychodziliśmy, ale tak głośno nie zrobiliśmy [W22]. 

Inny Turek opowiedział mi o incydencie, którego uczestnikiem był jego ro-
dak. Obcokrajowiec zwrócił uwagę Polakowi, że jego pies biega bez smyczy 
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i stanowi zagrożenie dla dziecka, na co spotkał się z bardzo nieprzyjemną re-
akcją, którą odebrał osobiście, jako skierowaną przeciwko niemu i wynikającą 
z uprzedzeń wobec muzułmanów:

Smycz. Bez smycz puścił, poprosiłem, żeby ze smyczem. I on nic nie powiedział, powie-
dział, że dobrze. Ale, na przykład, u mojej… u mojego kolegi było coś takiego, on miał 
małe dziecka, dziewczynka i bez smyczy, po prostu, puścił pies i ten pies, po prostu, krzy-
czył tak do dziecka. Później mój kolega, po prostu, uprzedził, że coś takiego było, on my-
ślał… i on zachował do niego, że ten pies jest ważniejszy niż tej dziewczynie, na przykład. 
Tak zachował. On myślał, że… on jest muzułmaninem, nie. Ten pies, po prostu, on tak czuł, 
że ten pies jest ważniejszy niż dziecka. I kolega bardzo obraził na to [W20].

Istotną sprawą są również konfl ikty czy nieporozumienia obcokrajowców 
ze swoimi rodakami i reakcje Polaków na te sytuacje. Rozmówcy o takich zda-
rzeniach nie wspominali, choć można domniemywać, że mają one miejsce. 
Tylko w jednym wywiadzie osoba pochodząca z Afryki opowiadała mi o sytu-
acji, gdy na klatce schodowej w bloku, w późnych godzinach nocnych, doszło 
do krzyków i przepychanek pomiędzy dwiema kobietami – Afrykankami. Kil-
ku sąsiadów wyjrzało z mieszkań, szybko jednak schowali się, nie chcąc mieć 
ze sprawą nic do czynienia. Na prośbę jednej z kobiet wezwali jednak Policję. 

Konfl ikty między sąsiadami – jak wynika z wypowiedzi moich rozmówców 
– nie są problemem powszechnym. Nie świadczy to jednak o dobrych rela-
cjach między sąsiadami, ale raczej o ich braku. Sąsiedzi nie wchodzą ze sobą 
w bliższy kontakt, w wielu wypadkach starają się również – co opisane zostanie 
w dalszej części analizy – ograniczyć uciążliwości związane z mieszkaniem obok 
siebie. Podsumowaniem powyższej kwes� i może być wypowiedź Nigeryjczyka: 
Nie słyszałem żadnych kłótni, wiesz… między sąsiadami w moim bloku, ale… 
nie widziałem również za bardzo, żeby się razem śmiali [W1]34.

4.4. Różnice kulturowe

Badając relacje sąsiedzkie pomiędzy Polakami a obcokrajowcami w Warsza-
wie, istotne wydało mi się poruszenie kwes� i różnic kulturowych – jak je widzą 
migranci. Jako przybysze, którzy osiedlają się wśród przedstawicieli społeczeń-
stwa przyjmującego, mogą z bliska obserwować pewne zachowania, zwyczaje 
czy style bycia, które z kolei mogą ich dziwić oraz zaskakiwać – zarówno pozy-
tywnie, jak negatywnie. Ciekawe w tym kontekście wydało mi się zadanie py-
tań o postrzeganie różnic w zachowaniu i relacjach sąsiedzkich pomiędzy oso-
bami z kultury pochodzenia migranta, a Polakami.

34 I haven’t heard any quarrels you know… between neighbours in my block, but… I also 
haven’t much seen them laughing together… [W1].
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4.4.1. Postrzegane różnice w zachowaniu i relacjach sąsiedzkich 

Praktycznie wszyscy moi rozmówcy obcokrajowcy opowiadali o istotnych róż-
nicach w zachowaniu sąsiadów i relacjach sąsiedzkich pomiędzy Polską a kra-
jem ich pochodzenia. Afrykanie, Arabowie, Wietnamczycy czy Turcy opowia-
dali o tym, że w ich kulturach sąsiedzi bardzo dobrze się znają, dużo o sobie 
wiedzą i często odwiedzają się nawzajem w swoich domach, zazwyczaj nie po-
trzebują nawet do tego zaproszenia. Migranci ze zdziwieniem przyjmowali fakt, 
że w Polsce sąsiedzi przez lata nie znają się nawet z widzenia. Przytaczam 
w tym kontekście przykładową wypowiedź Nigeryjczyka:

My wiemy, że wy nie… wy nie odwiedzacie się nawzajem, nie odwiedzacie waszych sąsia-
dów, każdy pilnuje swoich spraw. I znamy wiele historii, gdy ktoś mieszka, wiesz, w bloku 
przez… przez pięć lat i nigdy nie widział twarzy osoby mieszkającej piętro wyżej [W1]35.

Niektórzy Afrykanie zwracali uwagę na to, że w ich kulturach szczególnie dni 
świąteczne są okazją do kontaktu sąsiedzkiego, składania sobie życzeń, wymia-
ny podarunków czy odwiedzin. W wielu wypadkach dotyczyło to zarówno świąt 
chrześcijańskich, jak i muzułmańskich, a niekiedy także niedziel. Bliski kontakt są-
siedzki wynikać może z przekonania, że sąsiedzi są wzajemnie zależni od siebie, 
zatem powinni wiele rzeczy ze sobą dzielić. Mówiono również o tym, że sąsiedz-
two pojmowane jako bliskie kontakty i znajomość siebie nawzajem nie ograni-
cza się do osób mieszkających na tym samym piętrze, w tej samej klatce czy na-
wet domu. Sąsiedztwo bywa pojmowane dużo szerzej – jako osoby mieszkające 
na tej samej ulicy lub nawet w jednej okolicy obejmującej kilka ulic. Co więcej, 
w tak pojmowanych relacjach sąsiedzkich bardzo duże znaczenie odgrywa nor-
ma wzajemności, której zaburzenie powoduje negatywne emocje – jak w przy-
padku Turka, który w Polsce owej nierównowagi w kontaktach doświadczył. Po-
niżej przytaczam jego wypowiedź na temat postrzeganych przez niego różnic:

Kontakt bardzo mało mają ludzie tutaj, w Polsce. W Turcji na przykład, u nas codzien-
nie sąsiady przyjdą, idą, przyjdą, odwiedzają na kolację, na obiad, na śniadania, a tutaj 
w Polsce nie widziałem. (…) W Turcji na przykład między sąsiadami nie ma umówieni, 
czy coś takiego. Na przykład, wieczorem nudzi się ludzie, puka drzwi i tak wygląda u nas 
… Siedzą, jedzą, piją herbatę, nie wiem, rozmawiają, ale tutaj widzimy, że jak ktoś chce 
iść do rodziny, na przykład, nawet musi umawiać, tak, w Polsce. Poza tym, na przykład, 
ja tutaj ciągle zapraszam ludzi do domu, do siebie, przyjdą, na przykład, moi znajomi, ale, 
na przykład, na odwrót to nie jest za bardzo. Nie zapraszają nas. I to trochę nie… Znaczy, 
nie wiem, niezadowolony jestem [W20]. 

35 We know that you don’t… you don’t visit each other, you don’t visit your neighbours, every-
body minds his business. And we have a lot of stories where somebody will live you know in a block 
for… for fi ve years and he has never seen the faces of the upstairs person [W1].
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Z kolei Inny Turek obowiązujące w jego kraju normy zachowania sąsiedzkie-
go wywodzi z przykazów religijnych: 

U nas w religii to ma być cztery… czterdzieści mieszkanie z lewej strony, czterdzieści 
po prawej, czterdzieści do przodu i czterdzieści do tyłu są sąsiadami i ze wszystkimi trzeba 
mieć dobry stosunek, dobre stosunki. I mamy też takie powiedzenie, nie kup mieszkanie, 
a kup sąsiad, sąsiad jest ważniejszy niż mieszkanie… [W22].

Również rozmówca z Nigerii szczegółowo opisywał relacje sąsiedzkie w swo-
im kraju, przy czym wypowiedzi innych Afrykanów były w bardzo podobnym 
tonie:

Jest takie powiedzenie w Nigerii (…), mówi ono, że… twój sąsiad jest twoim bogiem, 
co oznacza, że jesteś w bardzo dużym stopniu zależny od swojego sąsiada…. A kiedy jesteś 
zależny od swojego sąsiada i twój sąsiad jest zależny od ciebie, to znaczy… dzielicie rzeczy 
ze sobą, dzielicie rzeczy wspólne, wiesz, jak rodzina. Podam przykład z miejsca, gdzie 
mieszkałem, w Lagos, tam był dwupiętrowy budynek, blok, około dziesięciu mieszkań. (…) 
Kiedy w niedzielę, kiedy gotowaliśmy, w każdym mieszkaniu gotowali ryż… mieszkanie 
jeden gotowało ryż i zanosiło do mieszkania dwa, mieszkanie dwa gotowało ryż i zanosiło 
do mieszkania trzy, wiesz…
B: I zostawiali, czy jedli razem?
– Zostawiali, zostawiali. Więc jedzenie fruwało po całym bloku, wiesz. A wieczorem wszys-
cy, zazwyczaj mężczyźni mieszkający w tym bloku schodzili na dół, wiesz (…) przed do-
mem jest zazwyczaj miejsce, wiesz, więc… jest otwarta przestrzeń, więc wszyscy faceci 
z bloku schodzą zazwyczaj w bokserkach i t-shirtach i siedzą na ławkach, piją razem piwo, 
wiesz, rozmawiają. Więc chodzi o to, że sąsiedzi… wiedzą dużo o sobie, wiesz, i zazwyczaj 
są bardzo blisko, wiesz. I czasami jest też dużo spięć (śmiech), wiesz, często się kłócą. 
I sąsiad nigdy… sąsiad to nie tylko osoba mieszkająca w twoim bloku, wiesz… to również 
do pewnego stopnia obejmuje osoby mieszkające na całej ulicy, wiesz…
B: A więc wiesz o nich i odwiedzasz ich i wymieniacie rzeczy…
– Tak, dokładnie, dokładnie. Więc, i ty… ci sąsiedzi nie potrzebują, wiesz, pozwolenia, 
żeby cię odwiedzić, nie, po prostu pukają do drzwi… i otwierają drzwi, wchodzą, siadają 
i rozmawiają [W1]36.

36 There is a proverb in Nigeria, (…) it says… a person’s neighbour is his God, what it means is 
that you are to a very large extent dependant on your neighbour… and when you are dependant 
on your neighbour and your neighbour is dependant on you, it means … you share things together, 
you share things in common, you know like families. I’ll give an example where I lived in Lagos, 
it’s about two storey building, a block, with about ten fl ats. (…) Now when we, on Sundays when 
we cooked, when each fl at cooks rice… fl at one will cook rice and take it to fl at two, fl at two will 
cook and bring to fl at three, you know…

– And leave it or eat it together?
– Would they leave it, they leave it. So food fl y all over the place, you know. And in the eve-

ning everybody, the men usually in this fl at will come down you know (…) In the front of the house 
there is usually a space, you know, so… here an open place, so all the guys in the block come down 
usually in their boxers, in their t-shirts, and sit on benches, drink beer together, you know, talk. So 
the point is the neighbours… know a lot about one another, you know and they usually are very 
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Niektórzy rozmówcy określali opisane powyżej relacje jako „normalne”, 
uznając w domyśle, że relacje panujące powszechnie w wielu europejskich mia-
stach takie nie są. Różnice pomiędzy krajami afrykańskimi i azjatyckimi a Euro-
pą rozmówcy tłumaczyli często klimatem, a także typem budownictwa. W kra-
jach pochodzenia migrantów ciepły klimat powoduje, że duża część życia toczy 
się poza domem, zatem ludzie mają okazję do kontaktu i wspólnego spędzania 
czasu. Ponadto ze względu na wspomniany klimat, drzwi do domów są otwarte 
lub nawet jeśli są zamknięte, to słychać, co dzieje się w środku. Również same 
budynki są mniej zamknięte, gorzej wyciszone, nie ograniczają możliwości kon-
taktu i więcej w nich przestrzeni wspólnych. W związku z tym ludzie, chcąc 
nie chcąc, wiedzą o sobie więcej. 

Zdarzały się również wypowiedzi kładące nacisk na brak zaufania i „za-
mkniętą mentalność” Polaków, a także na organizację życia społecznego. Szcze-
gólnie podkreślali to rozmówcy pochodzenia afrykańskiego. Rozmówcy z Tur-
cji, Syrii i Jemenu zwrócili ponadto uwagę na fakt, iż w ich krajach wiele kobiet 
nie pracuje zawodowo, dzięki czemu mają więcej czasu i okazji do nawiązywa-
nia relacji z innymi kobietami w miejscu zamieszkania.

Kilkakrotnie w wywiadach zdarzyło się również, że rozmówcy porównywa-
li relacje sąsiedzkie panujące w swoich krajach do relacji panujących na pol-
skich wsiach lub w małych miastach i jednocześnie deklarowali, że tam właśnie 
zdarza im się czuć bardziej swojsko – w przeciwieństwie do miast dużych. Oka-
zało się jednak, że nie wszyscy tęsknią do stosunków sąsiedzkich opartych 
na wzajemnej wiedzy i zainteresowaniu. Poniżej przytaczam przykładowe wy-
powiedzi, w których Wietnamka i Tanzańczyk analizują różnice w relacjach są-
siedzkich:

W Wietnamie jest bardziej jak tutaj na wsi, tak myślę, ponieważ my nadal podtrzymuje-
my tę tradycję, żeby nawet po prostu wpaść, powiedzieć cześć i pójść, nawet nie zostać 
na herbatę. To bardzo częste… ludzie się znają, wiedzą wszystko o rodzinie sąsiada i tak 
dalej. I w Wietnamie to jest tak, nawet w mieście, że sąsiad, mieszkanie czy dom, miej-
sce, ludzie mieszkają bardzo blisko, zaraz obok siebie, można usłyszeć głosy z mieszkania 
obok, więc… (…) Jestem pewna, że tak samo jest w Polsce na wsi (…). Czuję, że na wiele 
sposobów jest bardzo podobnie. Na przykład sąsiedzi mogą wpaść i powiedzieć, jak się 
masz dzisiaj, ok., idę dalej. I to wszystko, tak? A w mieście musisz zadzwonić, musisz się 
umówić, o której przyjdziesz i czy mogę przyjść teraz? Wiesz, za dużo jest takich formal-

close, you know. And some� mes there are a lot of frictures also (śmiech), you know, they tend 
to fi ght a lot. And the neighbour never… you neighbour doesn’t end with the person living on your 
block, you know… it also, to some extent, involve people living in the en� re street, you know…

– So you know about them and you visit them, exchange things…
– Yes, exactly, exactly. So and you… these neighbours don’t need to you know take permission 

before they visit you, no, they just knock on the door… and open the door, come in, sit down, talk 
[W1]. 
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ności, ja tak czuję – to w końcu jesteśmy przyjaciółmi? To jest dla mnie trochę dziwne i… 
na wsi ludzie w większości zachowują się normalnie (śmiech) [W10]37.
W Europie mamy tę prywatność… W Europie mamy tę prywatność, nikt się tobą nie przej-
muje (…) szczególnie duże miasta, bo z tego, co wiem w małym mieście jest tak samo, jak 
w Afryce [W4]38.

Kolejnym powodem dostrzegalnej różnicy w charakterze relacji może być, 
zdaniem rozmówcy z Tanzanii, brak konieczności szukania wsparcia u sąsia-
dów w dużych miastach, co wynika z kolei z faktu, że wszelkie potrzeby można 
zaspokoić w sposób instytucjonalny – o ile tylko dysponuje się wystarczającą 
ilością pieniędzy. Dotyczy to zarówno sytuacji nadzwyczajnych, jak choroba 
czy śmierć, ale również codziennych, takich jak zakupy, opieka nad dziećmi, na-
prawy, sprzątanie bloku itp. Rozmówca dostrzega jednocześnie, że codziennej 
rozmowy z drugim człowiekiem tak łatwo zastąpić się nie da. 

Może na tym polega problem w Europie, ponieważ w Afryce czasami musisz być bliżej 
z sąsiadami ponieważ sąsiad ci pomoże, kiedy ktoś odejdzie, ktoś ci pomoże, kiedy jesteś 
chory, a w Europie, kiedy jesteś chory, to dzwonisz po karetkę, jesteś stary, są domy dla 
starych ludzi (śmiech). Firmy… fi rmy zrobią dla ciebie wszystko, więc w Europie nie po-
trzebujesz sąsiadów, nie potrzebujesz rodziny, potrzebujesz tylko pieniędzy [W4]39.

Rozmówcy zwracali uwagę, że w krajach ich pochodzenia, w przeciwień-
stwie do Polski, nie jest niczym zaskakującym zwracanie się o pomoc do sąsia-
dów, aby pożyczyć zarówno rzeczy małe, jak i duże – od soli czy cukru po sa-
mochód i pieniądze. Rozmówca z Nigerii wskazywał, że w domu, w którym się 
wychował, istnieje niepisany kodeks regulujący kontakty sąsiedzkie i zakładają-

37 In Vietnam it’s like more like here in the countryside I think because we s� ll keep that tradi-
� on even just to drop in, say hello and they le� , so even not for tea. It’s very o� en… and people 
know each other, know everything about the neighbours family and so on. And in Vietnam it look 
like, even in the city that the neighbour, the apartment or the house, the place people live in very 
close and just next to each other, you can hear the voices from the next door so (…) I’m sure that’s 
it’s the same like in countryside in Poland (…) I feel it’s very similar in many ways. Like neighbours 
can drop in and say how are you today, ok I’m off . And that’s all, yes? And in the city you have 
to make a phone call, you have to set up an arrangement what � me you will come and can I come 
in now? You know it’s too much of you know, like formal things, you know I feel like isn’t it friends? 
So it’s strange to me a bit and… in countryside people mostly behave normally (śmiech) [W10]. 

38 In Europe we have that privacy… In Europe we have that privacy, nobody care about you…. 
(…) especially big city because what I know in small city it is the same like in Africa [W4].

39 Maybe that’s the problem in Europe, because In Africa even some� mes you need to be 
closer to your neighbours because your neighbour will come to help you when somebody will 
pass away, somebody will come to help you when you’re sick, but in Europe you are sick, you call 
ambulance, you are old, the house for old people… (śmiech) you’ll the company will… will do ev-
erything for you. So in Europe you don’t need neighbours, you don’t need family, you just need 
money [W4].



269

Życie obok siebie. Międzykulturowe sąsiedztwo w Warszawie

cy wzajemną bliskość oraz otwartość w relacjach. Co ciekawe, gdy ktoś z tych 
ogólnie przyjętych zasad się wyłamał, to zyskiwał miano „białego człowieka”. 

Na przykład kiedy gotujesz i skończy ci się sól, możesz krzyknąć do sąsiada z góry i sąsiad-
ka da dziecku, wiesz, trochę soli, żeby ci przynieść, wiesz. Kiedy jesteś spłukany możesz, 
sąsiad może pożyczyć ci pieniądze. To jest tak jakby twój sąsiad był twoim bratem lub 
siostrą lub wiesz… może ze sobą nie rozmawiacie, może nie mówicie tym samym języ-
kiem, to nie jest takie ważne, tak długo, jak jesteście sąsiadami, to istnieją niepisane 
zasady, że musicie, musicie być bardzo blisko. (…) Był u nas doktor, lekarz medycyny, który 
mieszkał przez długi czas w USA i wrócił, żeby praktykować w Nigerii, więc on odmawiał 
zachowywania się (śmiech), no może nie odmawiał, miał, widzisz, mieszkał sam w swoim 
mieszkaniu, nie rozmawiał z nikim, oczywiście kiedy schodził po schodach i cię zobaczył, 
to się witał, wiesz, ciepło, ale nigdy się nie zatrzymał, żeby z tobą porozmawiać. (…) nazy-
waliśmy go białym człowiekiem (śmiech) [W1]40.

Rozmówca w swojej wypowiedzi dokonał generalizacji takiego myślenia 
na całą kulturę afrykańską. Może wynikać stąd zatem, że Afrykanie postrzega-
ją kulturę europejską jako zamkniętą, skupioną na sobie i niechętną do kon-
taktów z innymi. Podobnie rozmówca z Tanzanii podkreślał, że w Afryce osoba, 
która nie rozmawia z sąsiadami, jest postrzegana jako nieuprzejma i obca. Dla 
pełności obrazu należy jednak dodać, iż jeden z rozmówców afrykańskich zwró-
cił uwagę na powstawanie w jego kraju nowych, grodzonych osiedli, gdzie sto-
sunki międzyludzkie bardziej przypominają relacje europejskie niż tradycyjne 
afrykańskie.

Rozmówcy z Turcji zwrócili z kolei uwagę na inny aspekt pomocy sąsiedzkiej 
– gdy w ich kraju ktoś wprowadza się do nowego mieszkania, sąsiedzi pomaga-
ją mu zaadaptować się do otoczenia i urządzić w nowych warunkach. Dzielą się 
również jedzeniem i artykułami pierwszej potrzeby w czasie, gdy nowy sąsiad 
jeszcze takich podstawowych dóbr nie ma.

Normalnie, u nas w Turcji, jeśli ktoś wprowadzi do nowego mieszkania, nie my idziemy 
do nich, po prostu oni przyjdą do nas. Z jedzeniem, z takimi różnymi rzeczami, bo my teraz 
dopiero wprowadziliśmy i nie mieliśmy okazji przygotować coś takiego. Oni, normalnie 

40 When you are cooking for example and your salt fi nishes you can shout to your neighbour 
upstairs and the neighbour will give her child you know some salt to bring down to you, you know. 
When you are broke you can, your neighbour can borrow you money. It is just like your neighbour 
is like your brother or your sister or you know… maybe two of you are not speaking, may not 
be speaking the same language, it’s not very important, so long as you are neighbours, there’s 
unwri� en code that you must, you have very close. (…) There was a doctor, a medical doctor 
who was living in US for a long � me and came back and was prac� cing in Nigeria, so he refused 
to behave like (śmiech), well it’s not he refused, he had, he was living alone in his fl at you know, 
he was not talking to anybody, of course when he was coming down from his fl at he will see you 
and greet you, you know warmly, but he would never stop to talk to you. (…) we used to call him 
a white man (śmiech) [W1]. 
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u nas, w naszej kulturze, a tutaj jest odwrotnie. Albo robi się parapetówkę chyba? ale wte-
dy zaprosi znajomi, nie sąsiedzi. Ale tak, nie wiem... W Polsce trochę jest inne wszystko. 
Jak tutaj [się] wprowadzimy, to u nas w Turcji wszyscy starają się pomagać, z nosze-
niem, czy coś takiego. Przyjdą, pójdą kobiety do domu, do żony pomogą na przykład 
czy w sprzątaniu, czy w układaniu wszystko. Ale w Polsce nie ma takie rzeczy [W20].
Przy wprowadzeniu oni [sąsiedzi] zapraszają na obiad, na kolacje. A dlaczego? Dopiero 
wprowadzimy, nic nie mamy przygotowane, dopiero przeprowadzka. Ten nas widzi i za-
prasza [W25].

Podobnie rozmówcy z Afryki zwracali uwagę na to, że w ich krajach sąsie-
dzi interesują się nowo przybyłymi osobami i obie strony próbują nawiązać 
jakiś kontakt – w przeciwieństwie do Europy, gdzie ludzie wprowadzają się 
i wyprowadzają praktycznie niezauważalnie, a w odbiorze sąsiadów po prostu 
pojawiają się i znikają bez słowa. Co ciekawe, rozmówca z Nigerii deklarował, 
że brakowało mu zapoznania się z nowymi sąsiadami, jednak świadomość obo-
wiązujących w Polsce norm powstrzymywała go od takiego zachowania. Na py-
tanie, czy próbował poznać sąsiadów, odpowiedział:

(...) nie… może, bo… oczywiście… to nie jest bardzo europejskie zachowanie (śmiech), tak. 
To będzie… Tam, skąd ja pochodzę, to jest bardzo normalna rzecz, kiedy przychodzisz, 
wprowadzasz się do nowego miejsca. Nawet zanim się wprowadzisz, to starasz się po-
znać, powiedzieć wszystkim naokoło ‘ja się tu wprowadzam’, ‘od jutra będę waszym sąsia-
dem’, tego typu rzeczy. A kiedy się wprowadzisz, to mówisz im ‘jestem’ i niektórzy przyjdą, 
zapukają do twoich drzwi i zapytają ‘czy wszystko w porządku?’ Bardzo chciałbym zrobić 
coś takiego tutaj, ale to nie jest… zbyt polskie czy zbyt europejskie zachowanie [W1]41.

Kolejną sprawą, na którą zwracano uwagę, był brak prywatności w relacjach 
sąsiedzkich w Azji i Afryce. Życie rodzinne i osobiste jest często wystawione 
na widok publiczny i sąsiedzi czują się zaproszeni do uczestnictwa we wszelkich 
wydarzeniach rodzinnych – czy będą to urodziny, chrzest, wesele albo stypa. 
Idąc dalej, wszelkie problemy czy konfl ikty również są przedmiotem dyskusji 
na forum sąsiedzkim i w tym gronie w miarę możliwości rozwiązywane, uni-
ka się przy tym angażowania Policji czy innych zewnętrznych instytucji. Zda-
niem moich rozmówców – migrantów, w ich krajach wezwanie Policji w celu 
zwrócenia uwagi sąsiadowi jest postrzegane jako naruszenie dobrych zasad 
sąsiedzkich i zdarzenie burzące pozory dobrych stosunków na poziomie słów 

41 (...) no… maybe because… of course… that is not a very European thing to do (śmiech) yeah. 
It will be… That… From where I come from it is a very normal thing to do when come into, move 
into a new place. Even before you moving in you will try to know, tell everybody around ‘I will be 
moving in to’, ‘I will be your neighbour from tomorrow’, this kind of thing. And when you move 
in you tell them ‘I have arrived’ and some of them will come and knock on your door and ask you 
‘are you ok’, ‘is everything all right’? I would love to do that kind of thing here but it is not that… 
very Polish or very European thing to do [W1]. 
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i zachowań. Podtrzymywanie poprawnej relacji jest sprawą ważną, dlatego 
jej naruszenie powoduje dyskomfort i zakłopotanie względem tego, jak sąsiedzi 
powinni się do siebie odnosić następnego dnia, a czasem może wręcz powodo-
wać społeczne potępienie. Poniżej przytaczam wypowiedzi Nigeryjczyka i Wiet-
namki w tym kontekście:

My nie pilnujemy tylko własnych spraw w Afryce (śmiech). My w zasadzie nie mamy pry-
watnych spraw. Twoje sprawy są moimi sprawami. A moje sprawy są twoimi sprawami. 
Więc jeśli widzę…, że twoja twarz nie wygląda zbyt dobrze, co się dzieje? (…) Jeśli wy-
chowujemy dzieci, to nie jest tylko twoja sprawa, wiesz, to nie jest tylko twoja sprawa, 
to jest sprawa wszystkich, wiesz. Jeśli jesteś małym dzieckiem i ja widzę, że zachowujesz 
się źle, to pójdę prosto do twojej matki i powiem jej. Wiesz. Więc… czasami sam mogę 
cię ukarać i pójdę i powiem twojej matce – i twoja matka będzie bardzo zadowolona, 
że podjąłem działania w jej imieniu. Więc, i tak samo, kiedy się kłócimy, wiesz, inni sąsie-
dzi przyjdą, żeby pomóc to rozwiązać. (…)
B: Ale czy w Nigerii doniósłbyś Policji na sąsiada, gdybyś wiedział, że dzieje się coś złego…
– Nie, nie, nie, nie, nie… to jest trudne, my nazywamy taką osobę sabu (śmiech), sabu, 
wiesz, to jest, to słowo pochodzi z pidgin English, pochodzi od słowa saboteur.
B: sabotaż…
– Sabotaż, wiesz, sabotaż to rzeczownik, a… nie, sabotaż w języku polskim to rzeczownik, 
a sabotować to czasownik, wiesz, i sabotażysta to osoba, która dokonuje sabotażu, wiesz… 
i mamy to słowo sabo, więc wiesz, na przykład w kłótni zostać nazwanym Sabo, to straszna 
rzecz. Więc zazwyczaj nie donosi się na sąsiadów, zazwyczaj nie robi się tego [W1]42.
Byłoby to dla nas dziwne, żeby zadzwonić na Policję, bo potem zastanawialibyśmy się, jak 
powinniśmy, jak powinniśmy rozmawiać z nimi następnego dnia, prawda? (…) Bo gdybym 
to zrobiła, to nie wiem, jak potem rozmawiać z nimi, co oni o mnie pomyślą [W10]43.

42 We don’t mind our business in Africa (śmiech). In fact we don’t have our own business. Your 
business is my business. And my business is your business. So if I see… that your face doesn’t look 
very well, what is going on? (…). If we bringing up children it’s not your business alone, you know, 
it is not only your business, it is the business of everyone, you know. If you are a li� le child and 
I see you misbehaving, I will go straight to your mother and tell her. You know. So… some� mes 
I can punish you myself and I will come and tell your mother and your mother will be very happy 
that I have acted on her behalf. So, and also when we quarrel, you know, other neighbours will 
also come in to help to resolve it. (…)

B: But in Nigeria would you ever tell the Police about your neighbour if you knew something 
was going on… 

– No, no, no, no, no…. It is diffi  cult, we call that person sabu (śmiech), sabu you know it is, 
we got it from this it is a pidgin English, pidgin word, we got it from the word saboteur.

B: Sabotaż…
– Sabotage, you know, sabotage is the noun …. And the…. No, sabotage in Polish it is a noun, 

to sabotage it’s verb you know and saboteur is the person who is sabotaging you know, so… And 
we got this word sabo, so you know like this in a quarrel it’s a very terrible thing to be called 
a sabo. So you usually don’t tell on your neighbour, you usually don’t do that [W1]. 

43 It would be weird for us to call the Police because then we think what we should, how 
we should talk with them the next day, right? (…) Because if I would do that I don’t know how 
to talk to them then, what will they think about me [W10].
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Wspomniany brak prywatności zestawiano często z dużą anonimowością re-
lacji, z którymi rozmówcy spotykają się w Polsce. Niektórzy z czasem dostrzega-
li zalety „modelu” europejskiego, inni natomiast zwracali uwagę na zagrożenia, 
jakie on ze sobą niesie. Jednym z takich zagrożeń jest większe niebezpieczeń-
stwo ze strony osób obcych (np. złodziei) – ponieważ sąsiedzi nie są w stanie 
rozpoznać, kto jest mieszkańcem, a kto proszonym lub nieproszonym gościem. 
Drugim, równie istotnym zagrożeniem jest obojętność. Obojętność ta, w połą-
czeniu z brakiem wiedzy o sąsiadach, utrudnia udzielenie pomocy, gdy jest ona 
najbardziej potrzebna – często nie wiemy o tym, że ktoś za ścianą jest chory, 
zasłabł czy potrzebuje wsparcia. Rozmówca z Afryki wspominał, że w jego kra-
ju sąsiedzi po wprowadzeniu się zawsze przedstawiają się sobie, a po zmianie 
miejsca zamieszkania nadal pozdrawiają. Dzięki temu ludzie czują się bezpiecz-
nie i wiedzą, że ktoś zawsze czuwa i w razie potrzeby przyjdzie, zatroszczy się 
oraz sprawdzi, czy wszystko w porządku, gdy przez kilka dni nie zobaczy swo-
jego sąsiada. W Europie zaś, zdaniem rozmówców, nawet jeśli wiemy, że dzieje 
się coś złego, to obawiamy się pomóc, wolimy zadzwonić po Policję – co istot-
nie opóźnia interwencję. Przytaczam w tym kontekście wypowiedzi dwóch 
Nigeryjczyków:

Ehm… to jest… ponieważ w Nigerii… nie chciałbym uogólniać, ale w Nigerii my… miesz-
kamy w większych rodzinach. Mieszkamy… mieszkamy, mamy dużą rodzinę i nie tylko 
mieszkamy w tej dużej rodzinie, nie tylko babcie i dziadkowie, ale nawet osoby z sąsiedz-
twa, z tej samej ulicy, postrzegamy się jako rodzinę, braci i tak dalej. A tutaj ludzie… 
wszystko co w granicach mieszkania, rodzina nuklearna, matka, ojciec i ich dzieci, w ten 
sposób. I ludzie nie wtrącają się… do tego… co po drugiej stronie. Na przykład możemy 
krzyczeć w mieszkaniu i nikt nie przyjdzie z pomocą, chodzi mi o to, że nikt nie pomoże, 
ludzie wolą, żeby gliny przyszły i pomogły. Ale w Nigerii jest inaczej… jeśli kobieta krzy-
czy, to automatycznie odpowiedź sąsiadów byłaby taka, żeby wyważyć drzwi i po prostu 
tam wejść, zobaczyć, co się dzieje. Może została zaatakowana albo… jakiś problem, albo 
pożar, więc chcą zobaczyć. Więc… (…) przyjechałem z takiego środowiska do bardziej… 
zamkniętego środowiska, więc czuję się trochę inaczej, wiesz [W11]44.

44 Ehm… it’s…. because in Nigeria… I wouldn’t like to generalize, but in Nigeria we… we live 
in a more compound family se	  ngs. We live… we live, we have an extended family, and not only 
does we live in these extended families, not like Grandma’s or Granddad’s but even people in the 
neighbourhood, on the same street, we s� ll see ourselves as being family, I mean brothers and 
stuff  like that. And here people are… everything that’s within a fl at, nuclear family, mother, dad 
and their children, just like that. And people don’t interfere with… what’s… on the other side. 
I mean we can make noise in the fl at below and you wouldn’t get rescue, I mean help me, help 
me, people will prefer cops to come around to help. But in Nigeria it’s not the same… if a lady is 
screaming automa� cally the response of the neighbourhood would be break down the door and 
just go there to see what’s going on. Maybe she’s being a� acked or… some problem, or fi re, so 
they want to see. So… (…) I came from this kind of se	  ng into a more… closed se	  ng, so I feel 
a bit diff erent, you know [W11]. 
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(…) można też znaleźć wady… na przykład wiele… w wielu przypadkach dobrzy ludzie 
umierają w swoich mieszkaniach i czasami wiele, wiele dni mija zanim ludzie się dowie-
dzą. Taka rzecz nigdy nie zdarzyłaby się w Afryce. Jeśli jesteś chory… zanim nawet zacho-
rujesz, twój sąsiad o tym wie… i ma na ciebie oko [W1]45.

Oprócz zagrożeń, jakie niesie za sobą brak kontaktów sąsiedzkich oraz brak 
wiedzy o sobie nawzajem, kilku rozmówców zwróciło w tej sytuacji uwagę 
na nudę i samotność, której nie doświadczali w krajach swojego pochodzenia 
– jak w przypadku Tanzańczyka: wielką zaletą jest to, że nigdy się nie nudzisz, 
w okolicy zawsze ktoś jest, możesz porozmawiać, potrzebujesz pomocy, zawsze 
może ci pomóc. Ale w Europie (…) wszystko samemu [W4]46.

Kilku rozmówców wspominało o tym, że sąsiedzi powinni wspólnie przeży-
wać zarówno szczęście, jak i smutek. Jak opisywano wcześniej, w krajach po-
chodzenia migrantów ludzie często uczestniczą nawzajem w swoich radościach, 
takich jak ślub czy urodzenie dziecka, ale powinni również rozweselać się, gdy 
przeżywają nudę, czy pocieszać i wspierać w chwilach żałoby. Rozmówca z Afry-
ki był nieprzyjemnie zaskoczony tym, że w Polsce, po śmierci jego teścia (Pola-
ka), tylko jeden sąsiad przyszedł złożyć kondolencje. I jeden człowiek… o któ-
rym mogę powiedzieć… (…) … kiedy zmarł tata mojej żony, ten jeden… Wydaje 
mi się, że to był jedyny człowiek, który przyszedł złożyć kondolencje, nikt inny, 
nikt nie przyszedł [W4]47.

Jedynym momentem, w którym kilku rozmówców dostrzegło, że sąsiedzi 
w Polsce zjednoczyli się w smutku, a przynajmniej we wspólnym przeżywaniu 
smutnych chwil, był okres po katastrofi e smoleńskiej. Wydarzenia te miały 
miejsce w trakcie prowadzenia badań i tak się złożyło, że kilka osób spośród 
tych, z którymi przeprowadziłam wywiady, mieszkało w blokach, w których 
mieszkał ktoś, kto zginął w katastrofi e samolotu. Rozmówcy opowiadali o tym, 
że sąsiedzi palili wówczas znicze i składali kwiaty w pobliżu mieszkania zmarłe-
go. Migranci z dużym uznaniem wypowiadali się o takich reakcjach. 

4.4.4. Dostosowanie do norm polskich

Jak wspominano wcześniej, część rozmówców, która bardzo szeroko opowia-
dała o normach zachowania sąsiedzkiego, jakie obowiązują w kraju ich po-

45 (…) you could fi nd some disadvantages as well… for example many… in many cases some 
good people die in their fl ats and some� mes many many days before people know about it. Such 
a thing would never happen in Africa. If you are sick… before you even become sick your neigh-
bour will know about it… And keep an eye on you [W1]. 

46 The big advantage is you’ll never get bored, always there will be somebody around, you can 
talk, need help, he can always give you help. But in Europe (…) everything in your own [W4]. 

47 And one man... which I can say… (…) … when the father my wife died this one of… I think 
that is the only man who came to say my condolences, no other, nobody came [W4].
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chodzenia, stwierdzała jednocześnie, że po latach emigracji bardziej docenia-
ją niektóre normy europejskie. Wiele osób wskazywało na to, że różne wzorce 
kulturowe mają swoje wady i zalety. Postrzegane zalety wzorów afrykańskich 
i azjatyckich, i w nawiązaniu do tego wady wzoru europejskiego, opisane zo-
stały w poprzednim rozdziale. Przejdę teraz do spojrzenia odwrotnego. W tym 
kontekście wśród zalet wzoru europejskiego podkreślano większą prywatność, 
intymność i możliwość wyboru osób, z którymi wchodzimy w ewentualny bliż-
szy kontakt. Jako wady wzorów afrykańskich i azjatyckich wymieniano z kolei 
plotki i możliwość wykorzystywania informacji o sąsiadach przeciwko sobie na-
wzajem; przeszkadzać mogą również niezapowiedziane wizyty i brak koniecz-
ności uzyskania pozwolenia na odwiedziny w domu o dowolnej porze. Co cie-
kawe, właśnie z tych powodów część obcokrajowców unika mieszkania blisko 
swoich rodaków w Warszawie – jak w przypadku Wietnamki i Nigeryjczyka:

No, ja chyba wolę [sytuację] tutaj. Dlatego, że prywatności jednak trochę trzeba mieć, 
no bo, sąsiedzi sąsiadami, ale… To chyba nie miejsce zamieszkania powinno wpłynąć na, 
na, na wybór znajomych, czy tam przyjaciela, a… twój charakter. A w Wietnamie tego 
nie ma. W Wietnamie, jak już tam mieszkasz, no to jesteś skazany na to, że będą wiedzieli 
o tobie wszystko i ty będziesz… ty będziesz wiedziała o nich wszystko, nawet czy chcesz, 
czy nie chcesz. No. A tutaj jest tak bardziej intymnie [W17]. 
To jest również jeden z elementów kultury, za którym nie przepadam. My za dużo o sobie 
wiemy. Za dużo, to niezbyt dobrze. Nie mamy zbyt dużo prywatności, wiesz… jeśli… jeśli 
twój znajomy chce cię odwiedzić, to nie musi wykonywać telefonu, wystarczy, że naciśnie 
dzwonek do drzwi (śmiech) i powie przyjacielu, otwórz drzwi. Wiesz, więc… tak to wyglą-
da w domu, nie istnieje coś takiego jak pozwolenie, ludzie myślą, wiesz, musisz robić… 
musisz robić coś dla nich, jeśli czegoś dla nich nie zrobisz, wiesz… ludzie uznają wiele rze-
czy za oczywiste, wiesz… jeśli chcę ciebie odwiedzić, to nie muszę się zastanawiać, czy ty 
tam jesteś, a nawet jeśli jesteś, to czy chcesz, czy chciałbyś mnie widzieć, czy jesteś w na-
stroju do rozmowy, nas to nie interesuje, wiesz (…) (śmiech) Ja… nie chciałbym mieszkać 
z nimi w jednym bloku ani nawet na tej samej ulicy, nie [W1]48.

Kilku rozmówców zwracało uwagę na różnice w ekspresji i sposobie wyraża-
nia się Europejczyków oraz osób pochodzących z krajów arabskich czy afrykań-
skich. Może to prowadzić do nieporozumień sąsiedzkich, ponieważ to, co dla 

48 That is also one of the parts of culture that I don’t like so much. We know too much of 
one another. Too much, it’s not too good. We don’t have too much privacy, you know… if you… 
if your friend wants to visit he doesn’t need to call you on the phone, he only needs to press the 
bell (śmiech) say my friend open the door. You know, so… that’s the way it is back home, there 
is nothing like permission, people think, you know, you have to do it… you have to do things for 
them, not doing things for them, you know… people take a lot of things for granted, you know… 
if I want to visit you I don’t need to think whether you are there, or even if you are there do you, 
would you like to see me, are you in the mood to talk, we are not interested in that, you know, so 
(…) (śmiech) I… wouldn’t want to live together with them in the same block or even in the same 
street, no [W1].
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migrantów jest „zwykłą” rozmową czy „normalnym” spędzaniem czasu, przez 
Polaków może być postrzegane jako kłótnia, przejaw agresji lub generowanie 
nadmiernego hałasu. Uwagę na to zwracali zarówno Afrykanie, Arabowie, jak 
i Wietnamczycy – w przytoczonej poniżej przykładowej wypowiedzi. 

Widzę, że ludzie tutaj [w Polsce] są bardzo spokojni i cisi w porównaniu z Wietnamczyka-
mi. My jesteśmy bardzo głośni, głośno mówimy i hałasujemy cały… cały dzień i w Wiet-
namie nie przejmujemy się za bardzo tym, czy jest dziesiąta, czy którakolwiek, ludzie włą-
czają muzykę bardzo głośno (…) [W10]49. 

To ostatnie stwierdzenie może wydawać się zaskakujące w kontekście po-
strzegania Wietnamczyków przez Polaków, co zostanie opisane w dalszej części 
raportu.

Wielu z moich rozmówców deklarowało, że w codziennym życiu, w swoim 
miejscu zamieszkania, starają się dostosować do obowiązujących norm zacho-
wania – dotyczy to głównie hałasu, zapachów z kuchni czy utrzymania odpo-
wiednich standardów czystości. Cudzoziemcy zapewniali przy tym, że starają się 
zachowywać jak Polacy, co wynikało z ich wyraźnego przekonania, że na emi-
gracji należy upodobnić się do nowego otoczenia. W wielu wywiadach odna-
leźć można wypowiedzi na ten temat, przytaczam przykładowe stwierdzenia 
Indusa oraz Nigeryjczyka: 

Każdy kraj ma swoje zwyczaje. I zawsze powinno się ich przestrzegać. Tak, dla nas 
to nie był problem, mieliśmy imprezy co noc w naszym domu, więc… ale jeśli jesteś tutaj 
to musisz zachowywać się tak, jak ludzie tutaj [W23]50.
Więc gdybym przyniósł ten hałas do miejsca, gdzie teraz mieszkam, to jestem pewien, 
że wiele osób tam nie lubiłoby mnie. Próbuję się zachowywać w sposób, w jaki zachowy-
wałby się typowy Polak [W1]51.

Ten sam Nigeryjczyk przyznaje dalej, że podobne zachowanie, które w swo-
im rodzinnym kraju uznałby za zwyczajny sposób bycia, w Polsce postrzega jako 
zakłócenie porządku. Takie wypowiedzi, a także stwierdzenia innych rozmów-
ców, świadczą o tym, że część migrantów zinternalizowała nowe normy. Przy-
kładem może być tu Afrykanin, dla którego głośne zachowanie rodaków stało 
się uciążliwe na co dzień, czy Wietnamczycy przebywający w Polsce od wielu 

49 I see people here are very calm and quiet compared to Vietnamese people, we are very 
noisy people, we speak loudly and make the noise all the… all day long and in Vietnam we don’t 
really care about is it ten or whatever people turn on the music on very loudly (…) [W10].

50 Every country has their own things so you should always obey those things. Yeah, also for 
us it was no problem, we were having party every night in our house, so.. but if you are here you 
have to go how the people are here [W23].

51 So if I carried that noise to where I’m living right now I’m sure many people there wouldn’t 
like me. So that is because I try to behave the way that a typical Polish person would behave [W1].
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lat, którzy unikają mieszkania w pobliżu „nowych” migrantów, przyzwyczajo-
nych do wietnamskiego sposobu bycia. Co ciekawe, w wywiadach często zda-
rzało się, że młodzi Wietnamczycy narzekali na sposób zachowania swoich 
rodziców i ich znajomych, podobnie jak „starych” migrantów często raziło za-
chowanie „nowych”. Obawiali się, że osoby obracające się głównie w kręgach 
wietnamskich, mogą niekiedy zachowywać się w sposób dla Polaków dziwny, 
niezrozumiały, czy powodować konsternację. Rozmówcy owi bardzo chcieli 
wtopić się w społeczeństwo polskie, a szerzej również w kulturę europejską, 
mieli natomiast obawy, że będą postrzegani i kojarzeni ze sposobem bycia 
prezentowanym przez swoich rodaków. W innych sytuacjach z kolei, migranci 
tak silnie zinternalizowali polskie normy, że wietnamski sposób bycia po pro-
stu ich drażnił i był dla nich trudny do zaakceptowania. W wywiadach odnaleźć 
można wiele znaczących wypowiedzi na ten temat:

W tym bloku teraz przeprowadziło się teraz parę takich rodzin wietnamskich i oni, na przy-
kład, lubią te swoje, swoje… nasze dania gotować, dosyć mocne przyprawy i to czasami 
naprawdę czuć. Zwłaszcza, nie wiem, jak oni… jak się znają. Oni przychodzą do siebie, 
tak, bo u niektórych jest tak, no to mogliby to jakoś, jakoś ten zapach, powiedzmy, przy-
kryć jakimiś, nie wiem, perfumami, coś tam, nie wiem, dezodorantami jakimiś, tak, żeby 
tak mocno nie czuło. Nie robią tego. No to myślę…
B: I tobie to przeszkadza, tak?
– Mi osobiście przeszkadza. Znaczy, jadę z tego partera na ósme piętro to cały czas to czu-
ję, w windzie to czuję. A mogliby to sprzątać, myślę. No, to, to głównie tylko to mi prze-
szkadza, że, że… No i przeszkadza mi to, ale to już taka kultura, i kultura wietnamska… 
Ludzie ubierają się w piżamy i wychodzą na ulicę. Na przykład, tak. To jest widoczne 
w Wietnamie i też jest w Polsce. No, tak jakoś się ubierają… Znaczy, oni jak wracają 
do domu, to zazwyczaj przebiera się w ciuchy domowe, które dla nich to jest piżama. I oni 
tak wychodzą. I mi to prze… razi, jak to widzę, bo wiem, że nikt tutaj tego nie robi, praw-
da, na Zachodzie w ogóle nigdzie się tego nie robi. Ale dla nich to przyjęte, oni to przyjęli 
i przyprowadzili tutaj [W5].
Tak, tak, tak, tak, tak, tak… Tam mi się wydaje, że też to wynika z tego, że Wietnamczycy 
są, nie chcę użyć słowa wścibscy ani ciekawscy, tylko tacy, mmm… Mnie to, na przykład, 
strasznie drażni. Bardzo. (…) Ja jestem za bardzo spolszczona już. Ja tu mieszkam od, no, 
od szóstego roku życia, ja nabyłam wszystkie… prawie wszystkie nawyki polskie, tradycje, 
obyczaje, kulturę i… nie… (długi wydech) Nie no, oczywiście nie wszystkie są pozytyw-
ne, ale po prostu drażnią mnie takie straszne cechy u Wietnamczyków, po prostu ja nie, 
nie mogę, po prostu…
B: A jak co, na przykład?
– No właśnie, jak przychodzą do biura i pytają, kim ja jestem, czyją córką jestem, ile mam 
lat, co studiuję, gdzie ja mieszkam, to jest właśnie ta ciekawość, tak. Oni nie, nie pytają 
tego z, nie wiem, ze złych jakiś takich intencji albo nie mają złych zamiarów, tylko po pro-
stu chcą wiedzieć. To jest dla nich takie normalne, że, że, że… że ile ja mam lat. No to będą 
wiedzieć. I właśnie w Wietnamie też tak jest, że ktoś się sprowadzi i, o, już wszyscy muszą 
wiedzieć o tej rodzinie wszystko. I… i właśnie ta, no, ta cecha też mi się wydaje, że sprawia, 
że, że w Wietnamie wszyscy o wszystkich wiedzą, co ja, na przykład, nie toleruję [W7].



277

Życie obok siebie. Międzykulturowe sąsiedztwo w Warszawie

Zdarzały się również sytuacje, w których bardziej zakorzenieni w Polsce mi-
granci nie tylko denerwowali się sposobem bycia rodaków, ale również starali 
się zmieniać ich zachowanie:

Wiesz co, mi nie przeszkadza, ale mi się wydaje, że może innym przeszkadzać, bo… niektó-
rzy nasi Wietnamczycy nie… nie za bardzo dbają o czystość, czy coś. Na przykład, czasami 
yyy… wyniosą jakieś śmieci i tam, gdzie, nie wiem, wyleci coś, to oni nie sprzątają tam. 
Albo miejsce na… kosze na te śmieci i oni wrzucą tak byle jak, nie do środka, na przykład. 
To ja sama i… mój wujek przyszedł do mnie i prosi, żebym mu napisała takie, że trzeba 
wyrzucić tu, do śmietnika … i to on tam przykleił, tak po wietnamsku [W14].

W wielu wywiadach rozmówcy próbowali szukać przyczyn różnic w zacho-
waniu i relacjach sąsiedzkich pomiędzy Europą, a krajami azjatyckimi czy afry-
kańskimi. Poza wspomnianym klimatem, powierzchowność relacji sąsiedzkich 
w europejskich miastach tłumaczyli najczęściej długimi godzinami pracy, bra-
kiem czasu, zmęczeniem, wszechobecnym pośpiechem i brakiem potrzeby kon-
taktu z sąsiadami. Co ciekawe, rozmówcy dostrzegali, że wspomniane czynniki 
mają wpływ zarówno na nich, jak i Polaków – zatem brak motywacji do nawią-
zania relacji jest często obustronny. W ten sposób mówili o tym Wietnamczycy:

Tutaj jest tak też naprawdę mało czasu, żeby porozmawiać, tak. Wracamy wieczorami, 
czy oni wracają też w sumie…, nie czasu, nie ma o czym rozmawiać, więc, jakby nie było 
takich prób głębszych, yyy… zapoznania się [W5].
Nie, jakoś tak nie odczuwałyśmy potrzeby, bo… bo mnie… mnie nie ma cały dzień, ja pra-
cuję od rana do wieczora, mama też, więc nawet rzadko widujemy tych sąsiadów [W7].
No bo chodzi o to, że z tego, co ja zauważyłam, to po prostu nawet Polacy, jak mieszkają-
cy w jednej klatce, szczególnie na tych osiedlach, na których my mieszkamy, to są raczej 
zapracowani zawsze i nigdy raczej nie wgłębiają się, co sąsiedzi robią, co ta rodzina obok 
robi, czy czym się zajmuje [W9].

Podobne spostrzeżenia wyraził Jordańczyk: Tutaj w Polsce wydaje mi się tro-
chę trudno. Nikt nie potrzebuje drugiego, (…) nie ma kontaktu, wszyscy zajęci, 
każdy patrzy na zegarek [W27]52 oraz Senegalczyk: 

Mnie się wydaje że tutaj wszystko jest tak zorganizowane, żeby nie mieć kontaktu, bo tu-
taj kontakty są traktowane, jako że ktoś przeszkadza bardziej, jak się idzie do sąsiada 
po coś, to faktycznie... [W44].

Na pytanie o to, co migrantom przeszkadza w ich miejscu zamieszkania (ja-
kieś cechy lub zachowania sąsiadów) w większości wywiadów otrzymywałam 
odpowiedź, że nie ma takich rzeczy. Jednakże w kilku rozmowach pojawiły 
się zaskakujące wypowiedzi – okazało się bowiem, że migrantom przeszka-
dzało nie tyle zachowanie Polaków, co zachowanie i styl bycia innych migran-

52 Here in Poland I think somehow diffi  cult. Nobody need each other (…) there’s no contact, 
everybody busy, everybody watch the � me [W27].
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tów, a nawet własnych rodaków. Jak wspominano wcześniej, może to wynikać 
z chęci wtopienia się w społeczeństwo przyjmujące i dostosowania do norm 
polskich, czy szerzej (jak postrzegają to rozmówcy) europejskich. Dla przykładu, 
sposób bycia Wietnamczyków był postrzegany jako uciążliwy przez osobę po-
chodzenia tureckiego:

Jak mieszkałem na Włodarzewskiej, czułem się jak ja mieszkam w Wietnamie i jak dwa… 
dwa dnie wychodziłem z domu na przykład, czułem się jak w Wietnamie, tam przyprawy 
i (…) i powiedziałem że… trochę teraz tęskniłem za Turcją i chciałem wyprowadzić się.
B: Ale przeszkadzało, że było tylu Wietnamczyków? 
– To nie przeszkadzało, że to… to…. dziwne trochę było, tak przeszkadzało nie, ale trochę 
było wtedy z powodu tych ludzi, zapachów jak na wsi, i chciałem zmienić środowisko 
[W22].

Co ciekawe, wielu rozmówców podkreślało fakt, że przebywając w obcym 
kraju należy dostosować się do zasad w nim panujących53, zaś tylko w jednej 
z wypowiedzi – osoby pochodzenia tureckiego – pojawiła się kwes� a szacunku 
Polaków dla norm kulturowych migrantów, którą rozmówca bardzo docenił:

Na przykład jak osoby przyjdą, żeby się nawet liczniki sczytać w domu, a my w domach 
bez kapci, bez klapkach chodzimy, wie pani bez butów… jakbyśmy prosili od tego faceta, 
albo od tej osoby ona chętnie zdejmie buty…
B: Ten co licznik przyszedł tak? sprawdzić…
– Tak, żeby czytać licznik. Ale on nie musi, bo to jest jego praca, ma wejść… ma obowiązek 
wejść i sczytać. To on się spokojnie się zgodzi, zdejmie buty, wchodzi [W25].

5. Międzykulturowe relacje sąsiedzkie – polski punkt widzenia

W tej części raportu przejdę do opisu polskiego punktu widzenia sąsiedztwa 
z obcokrajowcami. Należy zaznaczyć, że większość moich polskich rozmówców 
w miejscu swojego zamieszkania miała do czynienia z osobami pochodzenia 
wietnamskiego – tak więc siłą rzeczy na tych relacjach skupię swoją uwagę, 
choć były również osoby, które opowiadały mi o sąsiadach z Afryki czy krajów 
arabskich. W trakcie wywiadów z Polakami interesowały mnie takie sprawy, 
jak wiedza o sąsiadach – ich kraju pochodzenia, kulturze i religii, istnienie kon-
taktów sąsiedzkich oraz doświadczenia z tym związane, wreszcie postrzeganie 
różnic kulturowych i ewentualne konfl ikty oraz oczekiwania wobec sąsiadów 
cudzoziemców.

53 Na tendencję tę w odniesieniu do Wietnamczyków zwraca również uwagę Teresa Halik 
w: T. Halik, Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen 
społecznych, op. cit.
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5.1. Wiedza na temat sąsiadów obcokrajowców

Wielu moich polskich rozmówców nie miało dokładnej wiedzy na temat na-
rodowości swoich sąsiadów obcokrajowców. W przypadku osób pochodzenia 
azjatyckiego, najczęściej określało ich mianem Wietnamczyków. Po zadaniu py-
tań pogłębiających, okazywało się jednak często, iż są to domysły, założenia lub 
informacje pozyskane od osób trzecich, a nie wiedza z pierwszej ręki. Niekiedy 
rozmówcy domyślają się narodowości sąsiadów opierając na stereotypowych 
założeniach wynikających z obserwacji i przypuszczeń dotyczących sposobu za-
robkowania obcokrajowców: 

Różni, tak, wyglądający na... Wietnamczyków, czy też....Koreańczyków, czy Azjatów, oso-
by się przewijały przez to mieszkanie i oni byli zawsze bardzo cisi, spokojni, uprzejmi, (…) 
to na pewno byli jacyś Azjaci, tak? Ja nie jestem pewna, czy to byli Wietnamczycy [W30].

Polacy mieszkający na osiedlu „Za Żelazną Bramą” dzielili się też obserwacja-
mi na temat poprawy statusu materialnego swoich sąsiadów migrantów, zauwa-
żali również dość dużą rotację i wyprowadzki osób, których pozycja uległa zmia-
nie na lepsze. Rozmówcy przytaczali informacje, według których w Warszawie 
są inne osiedla i dzielnice, gdzie „słyszeli”, że „podobno” przenoszą się lepiej sy-
tuowani Wietnamczycy, którzy się „wzbogacili”. Wielu Polaków odwoływało się 
zatem do wiedzy potocznej na temat sąsiadów Wietnamczyków, popartej włas-
nymi obserwacjami, jak w przypadku przytoczonych niżej wypowiedzi:

Nie wiem tego na pewno. No, ale zakładam, bo rzeczywiście to też jest takie… to miejsce 
jest jednym z takich… takie zagłębie, że tak powiem, Wietnamczyków, poza tym kiedyś, 
aaa…. Bo zaczęłam mówić o Wietnamczykach yyy… kiedyś rzeczywiście było ich widać 
po takich dużych torbach, więc to było też, taki taki sygnał, że po prostu to są Wietnam-
czycy i oni sprzedają gdzieś. Natomiast teraz tego nie widzę. Nie widzę, żeby oni po pro-
stu z tymi dużymi torbami gdzieś tam po prostu chodzili mmm…. [W3].
Oni tak, oni mieszkają często, ale to różni są, są bogaci… i we dwoje małżeństwa miesz-
kają…mają samochód, dzieci, wszystko…Wie pani, to jest takie mieszkanie, gdzie mieszka 
ich 8–10 w takim jednym mieszkaniu …eeeee. …z mieszkaniami owszem gorzej, ale samo-
chody to większość z nich ma, chyba że widać od razu, że przyjechali jacyś nowi prawda, 
którzy się tutaj, że tak powiem, instalują [W42].

W przypadku sąsiadów pochodzenia wietnamskiego wielu rozmówców 
– choć nie wszyscy – twierdziło również, że nie są w stanie rozpoznać konkret-
nych osób, odróżnić ich od innych przedstawicieli tej samej nacji. 

… po prostu oni mi się zlewają w jeden jakiś po prostu, ja ich nie rozróżniam [W3].
Natomiast zewnętrznie no to…poza tym rzeczywiście ich nie rozróżniam, to nie wiem… 
kojarzę jedną taką, jedną starszą, tak mi się wydaje Wietnamkę, która (…) wygląda rze-
czywiście na taką, która jest już trochę starsza. I facetów nie jestem w stanie odróżnić, 
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tylko jak idzie dwóch to, to wiem, że jest ich dwóch, a nie jeden, tam jakieś dzieciaki też 
są – tylko…no tak… [W32].

Wspominano również o tym, że są mieszkania, przez które „przewija się” bar-
dzo wielu obcokrajowców i czasami trudno określić dokładnie, ilu z nich przeby-
wa tam na stałe – rozmówcy oceniali, że może to być nawet kilkanaście osób. 

Badani mówili również o ogromnej pracowitości Wietnamczyków, o której 
wnioskowali przede wszystkim na podstawie obserwacji czynionych odnośnie 
pory wychodzenia przez nich rano z domu oraz godziny powrotu. 

Oni ciężko… znaczy teraz to ja ich nie widzę, może mniej, bo ten stadion jest zamknięty. 
Ale oni tak trzecia, w pół do trzeciej rano wszyscy wychodzili. Trzecia, w pół do trzeciej 
wychodzi tak, że wracali tak nie wiem o której [W33].
Wietnamczycy, w sensie mężczyźni, pojawiają się późnym popołudniem, wczesnym 
wieczorem. Myślę, że zdroworozsądkowo jest to związane z trybem, tak, że tu pracu-
ją, wychodzą bardzo wcześnie rano, ja też wcześnie wstaję, to o piątej, szóstej rano oni 
już pchają swój wózek i jadą gdzieś, tak [W39].
I tak pracowici są, że ja tą matkę, tą z mojego korytarza, (…) tu ci co no…mieszkają obok 
mnie to oni, ta matka będąc w ciąży pracowała, rano wstawała i do pracy, bo oni mają 
restaurację, bar tu na Grzybowskiej, tak że widzę, że są pracowici ludzie, bardzo, bardzo 
[W41].
(…) najczęściej wyglądają bardzo zmęczeni, mówię zupełnie uczciwie, po prostu widać, 
że wyrąbani z pracy wracają późnym popołudniem, wczesnym wieczorem [W39].

Na marginesie należy dodać, że zdaniem polskich rozmówców to właśnie 
długie godziny pracy, zarówno migrantów, jak i Polaków, są jednym z czynników 
utrudniających nawiązywanie bliższych relacji sąsiedzkich.

Wracając do kwes� i wiedzy Polaków na temat narodowości sąsiadów, więk-
szy problem z jej określeniem występował w przypadku osób pochodzenia 
arabskiego lub azjatyckiego (innych niż Wietnamczycy). Rozmówcy próbowali 
wnioskować o kraju pochodzenia na podstawie wyznawanej przez sąsiadów 
religii, którą z kolei określali przede wszystkim na podstawie stroju, ale rów-
nież obserwowanego zachowania. Narodowość sąsiadów migrantów może 
być również tematem dywagacji i dyskusji z innymi Polakami podczas rozmów 
np. w windzie.

Nie wiem, znaczy ja to oceniam po ..no po wyglądzie, no mówię, mówię tak, nie dopyty-
wałam się, z jakiego kraju, ale, z .. z tego, z rysów twarzy, koloru skóry, sposobu ubierania 
się…
B: No właśnie, mieli jakiś szczególny sposób ubierania się, czy...?
– Znaczy była taka rodzina jedna... zdecydowanie po prostu tradycyjnie muzułmańska, 
gdzie kobiety… tak, chodziły z zasłoniętą głową, nie, nie to, że tak zupełnie zakwefi o-
ne, ale w tych długich takich szatach i z chustami na głowie i ...i...dokładnie, no po pro-
stu na czele szedł (śmiech) pan mąż, a, a, tam nie wiem, właśnie tak jakby żona i jakaś 
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nie wiem, też dorosła druga kobieta, siostra, czy ktoś, jakieś dzieciaczki tak, wszystko 
za nim, tak, ewidentnie hierarchia, oni się jakoś... tradycyjnie ubierali, tak?[W30].
Na pewno [są] wyznania islamskiego.
B: Ok, A dlaczego tak myślisz, że…
– Wiesz co… no bo prawdopodobnie jest to pan i dwie jego żony no… więc prawdopodob-
nie to potwierdza trochę moje założenia co do ich religii. (…)
B: (…) ale jakoś chodzą ubrani szczególnie?
– Tak. Ona, one obie są ubrane w takie chusty zasłaniające praktycznie całą głowę i po-
kazujące tylko i wyłącznie twarz, i zawsze pełne stroje. Żadnych krótkich tam spodni, 
żadnych krótkich bluzek, nic z tych rzeczy. Tylko nadgarstek. Nadgarstek właśnie, widać 
twarz spod chustek. A on się ubiera tak normalnie.
B: Ale wnioskujesz…. ale masz wrażenie, że jest to jednak Azja, nie gdzieś tam jakieś 
arabskie na przykład kraje?
– Wiesz co… raczej, raczej wydaje mi się, że to jest Pakistan tak? Coś w ten deseń. Może 
Indie…coś, coś takiego [W28].

Należy w tym kontekście powiedzieć o reakcjach Polaków na obecność są-
siadów obcokrajowców. Bardzo wielu rozmówców deklarowało, że reakcje 
ich otoczenia na obecność cudzoziemców są zupełnie neutralne, często wręcz 
obojętne. Tylko w kilku przypadkach wspominano o negatywnych komenta-
rzach, co ciekawe, adresatami tych komentarzy byli często Polacy, którzy wy-
najmowali mieszkania obcokrajowcom lub osoby wchodzące z nimi w kontakt 
(np. podejmujące opiekę nad dziećmi). 

B: A jak się wprowadzali [Wietnamczycy] to ludzie jakoś reagowali?
– Tak, że to Żółtki, że… proszę pani, ile razy ja byłam, tak można nawet powiedzieć, oplu-
wana.
B: Że co, że pani…?
– Tak, że to, że Żółtka pilnuje. U nas są proszę pani ludzie różni [W43].

Należy w tym miejscu podkreślić, że skrajne doświadczenia, jak te przyto-
czone w wypowiedzi powyżej, należały wśród moich rozmówców do rzadkości.

5.2. Kontakt sąsiedzki

W rozmowach z Polakami na temat sytuacji międzykulturowego sąsiedztwa in-
teresowało mnie przede wszystkim to, jak wygląda kontakt z cudzoziemcami 
w miejscu zamieszkania oraz w jakich sytuacjach do niego dochodzi. Istotną 
kwes� ą wydawał mi się również sposób w jaki Polacy postrzegają swoich są-
siadów i czy jest coś, na co zwracają szczególną uwagę. Ważne było dla mnie 
ponadto, czy dostrzegają jakieś bariery w komunikacji, a jeśli tak, to czy podej-
mują próby ich pokonywania. W kolejnych rozdziałach przyjrzę się opiniom Po-
laków na ten temat. 
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5.2.1. Styl bycia sąsiadów

Bardzo wielu polskich rozmówców zwracało uwagę na fakt, że ich kontak-
ty z sąsiadami obcokrajowcami mają charakter przelotny, a ewentualne roz-
mowy ograniczają się do uprzejmego pozdrowienia. Na tej podstawie jednak 
oraz na podstawie obserwacji zachowań migrantów, rozmówcy wyrabiali so-
bie opinie na ich temat. Wiele osób podkreślało, iż Wietnamczycy są niezwy-
kle uprzejmi w kontaktach z Polakami, przy czym niektórzy rozmówcy uważali, 
że jest to oznaką ich starań, aby wtopić się w polskie otoczenie i zyskać akcep-
tację. Porównywano sposób bycia Wietnamczyków do zachowania innych są-
siadów (przede wszystkim Polaków) i na tym tle ci pierwsi byli oceniani zdecy-
dowanie lepiej. Bardzo wielu rozmówców doceniało zachowanie wietnamskich 
sąsiadów, o czym świadczyć mogą poniższe wypowiedzi:

(…) dla mnie to takim wyznacznikiem jest też to, że na przykład ktoś mówi ‘dziękuję’, jak 
wychodzi z windy, czy jak wchodzi, to mówi ‘dzień dobry’. Oni zawsze mówią i zawsze 
są jakoś tak bardzo kulturalnie. A z tymi polskimi tam sąsiadami tak jest różnie. Jedni 
tam przymykają windę jakoś się tak… z ich strony na pewno jest lepszy, no lepszy kontakt 
z nimi często niż z Polakami. Jeśli chodzi o kulturę [W38].
Ten Wietnamczyk też tak, tam było widać, że to było takie zdawkowe, takie grzeczne. 
Nie tylko takie ‘dzień dobry’, ale’ co słychać’, grzeczne [W2].
Nie oni są bardzo życzliwi i mili, to w ogóle bez dwóch zdań, natomiast wielu z nich jak 
wieczorem, ale to widać, że są strasznie zmęczeni, tak, całym dniem pracy pewnie, i na-
wet nie mają za bardzo ochoty do interakcji jakieś takiej, ale są, ale zawsze są bardzo 
życzliwi i uprzejmi, nigdy nie… nie wchodzą w drogę, nie przeszkadzają, nie zachowują się 
głośno, wręcz przeciwnie, jak są głośne imprezy, to musimy napędzać Policję na Polaków, 
natomiast oni nigdy nie byli powodem jakiejś… scysji, kłótni, nie… raczej się starają za-
chowywać bardzo spokojnie i… cicho [W39].
No co mogę pani powiedzieć… to są bardzo grzeczni, bardzo grzeczni…. Dzieci mówią 
pierwsze ‘dzień dobry’. Proszę, otwierają drzwi… no starają… Są tak ustawiani widać yy 
między sobą, żeby się zachowywali bardzo dobrze. Nie widziałem nigdy jakiegoś złego 
zachowania, wręcz przeciwnie, to zachowanie jest powiedzmy wzorowe, aż nadwzorowe 
[W42].

Co ciekawe, zdaniem niektórych rozmówców, wietnamska uprzejmość jest 
przesadna, migrantów określano mianem „ugrzecznionych”, a niektórzy wprost 
krytykowali taki sposób zachowania, jako nietypowy, „służalczy” i mogący po-
wodować w europejskim kręgu kulturowym konsternację. Jeden z rozmówców 
stwierdził nawet, że takie zachowanie Wietnamczyków może przynosić odwrot-
ny skutek – zamiast większej akceptacji ze strony polskiego otoczenia, mogą 
oni spotkać się z niezrozumieniem i niechęcią. Należy jednak zaznaczyć, że była 
to opinia raczej odosobniona:
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A mnie na pewno… ta… uniżoność, służalczość, ‘dzień dobry’ z ukłonem… ja wiem, że oni 
tak mają… ja to naprawdę… szanuję, ale to, że ja to szanuję, to niczego nie zmienia, 
że mnie to w pewnym… po przekroczeniu pewnej granicy irytuje (…) No na przykład: 
wypada przepuścić kobietę w drzwiach, otworzyć je, przytrzymać, jak idzie ta Wietnamka 
z wózkiem i ona pędzi do tych drzwi, odstawia ten wózek, to dziecko o mało się nie wysy-
puje, tylko po to, żeby z ukłonem otworzyć mi drzwi i powiedzieć ‘dzień dobry’, no to ja się 
czuję nieswojo. To ona wtedy wchodzi w zakres poza moją granicą. Yy ok… ja wiem, że oni 
tak mają…a teraz wchodzimy na grząski temat…tak? Pod tytułem: ale to oni są u nas, 
a nie u siebie. Ja myślę, że gdyby oni, że gdyby Wietnamczycy jakoś przyjmowali bardziej 
to, co u nas jest przyjęte za normę, to dużo łatwiej byłoby nam przyjąć ich jako Wietnam-
czyków. (…) Myślę, że to jest takie… hm… myślę, że to jest takie… takie łagodzenie…nie 
wiem…ale być może jest takie łagodzenie tej inności. Że oni zdają sobie sprawę z tego, 
że są na tyle inni, że dla nas może to być nie do zaakceptowania, więc są skrajnie uprzej-
mi. (…) Trudno powiedzieć, że to przeszkadza, to jest po prostu tak inne, tak do tego 
nie chce się przyzwyczaić, że to wydaje mi się, że bardziej razi niż przeszkadza [W32].

W dalszej części wywiadu rozmówca kontynuuje wątek wietnamskiego stylu 
bycia, który powoduje u niego irytację: 

(…) rzeczy takie kształtowane, takie trochę bezwiednie, np. mimika twarzy, permanen-
tnie przylepiony uśmiech… otwiera mi drzwi i się uśmiecha, wypuszcza mnie, ja pierwszy 
wychodzę z windy, on mnie wypuszcza i ciągle ten uśmiech… jedzie dalej, jedziemy razem 
windą i ciągle ten uśmiech, mijamy się w sklepie – ciągle ten uśmiech… no… [W32].

W porównaniu do zachowania wietnamskich sąsiadów, które odbierane 
było jako bardzo uprzejme, nieco zdystansowane i jak na standardy kultury 
polskiej niekiedy wręcz „uniżone”, rozmówcy wskazywali na dużą otwartość są-
siadów pochodzących z krajów afrykańskich i łatwość nawiązywania przez nich 
powierzchownych kontaktów. Można przytoczyć w tym kontekście kilka wypo-
wiedzi osób, które opowiadały o różnicach w zachowaniu pomiędzy dwiema 
grupami migrantów w ich otoczeniu:

Tak, jak to Afrykanie – bardzo swobodnie. Bardzo swobodnie, raczej głośno. Nawet jak… 
rzeczywiście głośno. Ale nie na tyle, żeby to przeszkadzało sąsiadom. Przy witaniu o tak! 
Zupełnie inaczej niż ci Wietnamczycy [W32].
Oni [Afrykanie] zdecydowanie inaczej w ogóle wchodzą w interakcje z ludźmi, znaczy oni 
bardzo, na przykład w sklepie spożywczym na rogu właśnie, o którym mówiłem wcześniej, 
jak wchodzili, to zawsze… to tam się znali ze wszystkimi ekspedientkami, a Wietnamczycy 
raczej nie, raczej nie i… i kupowali swoje, co chcieli i z uśmiechem, grzecznie, i odchodzili, 
a ci to tam właśnie tak… tak, tak, wchodzili ewidentnie w interakcje i bardzo im to odpo-
wiadało. Zresztą paniom nie przeszkadzało też w zupełności, w sklepie. [W39].

Ten sam rozmówca opowiada dalej: 

(…) o ile mówię z Afrykanami, że bardzo chętnie wchodzili w interakcje i w ogóle ’cześć’, 
‘cześć’ do wszystkich… tak oni [Wietnamczycy] tu bardzo uprzejmie raczej ‘dzień dobry’ 
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niż ’cześć’, i nie pytają się tam co… o na przykład w windzie bardzo rzadko się zdarza, 
że Wietnamczycy z dziećmi tam, zagadują do dziecka. Nawet po swojemu, tak, nie ma 
znaczenia. A Afrykanerzy potrafi li po… w swoim języku, jakimkolwiek to było narzeczem, 
czego kompletnie nie rozumiałem, potrafi li coś tam mówić i uśmiechać się i z nim gadać, 
tak?
B: Aha, z dziećmi właśnie…
– A później się do ciebie uśmiecha, żeby.. jakby sprawdzając czy akceptujesz tego typu… 
sytuację ze względu na swoje dzieci, tak. Nie o… chodzi o czy kolor skóry czy cokolwiek 
innego, tylko na tę konkretną sytuację, tak? [W39].

Na tle innych narodowości – afrykańskich i arabskich – niektórzy rozmówcy 
zauważyli również, że Wietnamczycy wyróżniają się bardzo cichym i spokojnym 
zachowaniem. Afrykanów i Arabów określano jako „głośnych”, narzekano rów-
nież niekiedy na hałas dobiegający z ich mieszkań. 

Na pewno są bardziej ekspresyjni dźwiękowo. No bo się drą po prostu.
B: Aha, w domu, tak?
– Tak, nie wiem czy to jest kłótnia, czy ktoś ma taki sposób mówienia, tak? Trudno 
jest mi wyczuć…[W28].
Ta rodzina...yyyy... była taka no troszkę, była taka uciążliwa, (…) byli głośni, często mieli 
otwarte na przykład okno, jakaś tam muzyka [W30].

Co ciekawe, gdy Wietnamczycy zmieniają swój sposób zachowania na bar-
 dziej ekspresyjny niż ten, do którego przyzwyczaili swoich sąsiadów, może 
to rodzić w Polakach złość. Niektórzy zwracali również uwagę na to, iż w grupie 
migranci czują się bardziej swobodnie i są mniej uprzejmi w kontaktach z Pola-
kami niż w pojedynkę.

Więc oni generalnie tak wiesz, kiedyś byli bardzo cichutcy, i w ogóle przepraszali za to, 
że żyją, natomiast (...) w pewnym momencie wiesz, ja tu rozmawiam przez telefon i wcho-
dzę do domu, a tu jakiś młody Wietnamczyk, więc czuję, że może już urodzony tutaj, 
i po prostu się wydziera w tym swoim języku wniebogłosy (…), wiesz i to mnie uderzyło, 
autentycznie wiesz, po prostu… nawet zezłościło mnie, bo oni byli bardzo… tak naprawdę 
nie było nigdy słychać, ich było czuć, ale nie słychać [W3].
(…) znaczy ja głównie zwracam uwagę na te grupki, grupki mężczyzn, które chodzą. 
Yyyy… oni [Wietnamczycy], jak idą razem… Właśnie! Jak idą np. we dwóch, zdarza się, 
że jest jeden, ale rzadko, to wtedy jest wszystko ok. Ale jak idą grupką, znaczy na przykład 
5–7, to zachowują się w taki sposób, który gdyby to szła grupa tutaj chłopaków z osiedla, 
to byśmy powiedzieli, że trochę chuliganią, że trochę głośno, że trochę tam za bardzo 
śmieją, trochę z bardzo szeroko idą, trochę nie ustępują miejsca. Yyyy….tak bardzo swo-
bodnie się czują [W32]. 

Jeżeli chodzi o bliższe relacje sąsiedzkie, to kilku rozmówców zwróci-
ło uwagę na fakt, iż wietnamska uprzejmość idzie ich zdaniem w parze z du-
żym dystansem w stosunkach z Polakami. Wietnamczycy często zamykają się 
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we własnym gronie, zaś odwiedziny w domach odbywają się przede wszyst-
kim, a niekiedy wyłącznie, między przedstawicielami własnej grupy. Mogłoby 
to potwierdzać deklaracje uzyskane od rozmówców wietnamskich, że kontak-
ty utrzymują oni przede wszystkim z rodakami, co więcej, część z nich wybie-
ra miejsce zamieszkania, biorąc pod uwagę obecność innych Wietnamczyków 
w tym miejscu (opisane zostało to we wcześniejszych rozdziałach)54. Polacy mó-
wili o tym następująco:

Nawiązywanie.. no bo oni nie są tak otwarci, ja mówię o Wietnamczykach w ogóle, że oni 
nie są tacy otwarci, oni jednak w swoim towarzystwie i niechętnie tak nawiązują [W41]. 
Chodzą, żyją swoim życiem. Ale nie przeszkadzają, nie robią nic takiego, co by przeszkadza-
ło, no. Oni rzeczywiście… no nie są uciążliwymi sąsiadami, jak na dzień dzisiejszy [W33].

Zwracano również uwagę na brak zaangażowania wielu obcokrajowców 
w sprawy wspólnoty sąsiedzkiej, tłumaczono to jednak przede wszystkim istnie-
niem bariery językowej lub brakiem prawa własności do zajmowanego lokalu. 
W rzadkich sytuacjach, gdy migranci pojawiali się na zebraniach wspólnoty miesz-
kaniowej, to było to przez Polaków zauważane i wartościowane pozytywnie.

5.2.2. Pokonywanie barier

Z wywiadów wynika, że dzieci wietnamskie, w przeciwieństwie do swoich ro-
dziców, bardzo łatwo nawiązują bliższe kontakty – co oczywiste przede wszyst-
kim z innymi dziećmi. Bawią się razem przed blokiem czy na okolicznych pla-
cach zabaw, a niekiedy odwiedzają nawzajem w swoich domach. Wynikać 
to może w dużej mierze z faktu, że chodzą do jednej szkoły i relacje tam na-
wiązane przenoszą się na grunt domowy. Można przypuszczać, że w przypadku 
dzieci innych migrantów sytuacja będzie podobna. Zaskakująca w tym kontek-
ście wydaje się wypowiedź jednego z rozmówców na temat dzieci afrykańskich, 
których rodzice ograniczali kontakt z polskim otoczeniem. W tym konkretnym 
przypadku może to jednak wynikać z niechęci samych rodziców do nawiązywa-
nia bliższych relacji z Polakami. W innych wywiadach informacje na temat inte-
gracji dzieci afrykańskich lub arabskich w ogóle nie padły, trudno zatem wnio-
skować, na ile przytoczona niżej sytuacja jest charakterystyczna.

To było tak, że o ile na tym podwórku za parkingiem wszystkie te dzieciaki się tam bawią 
mniej więcej razem i zawsze jest tak, że jest kilka także osób dorosłych, które te dzieci 
pilnują, to oni [Afrykanie] nigdy na te podwórko nie wychodzili. To znaczy jest tak, że oni 
właściwie wychodzili wtedy, kiedy już wszyscy zeszli z tego podwórka. (…)

54 Na niski stopień integracji Wietnamczyków z sąsiadami oraz duży stopień ich izolacji wska-
zują m.in. T. Halik, E. Nowicka, Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja? Warszawa 2002, 
s. 42.
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B: Mieli tak, że unikali tych innych dzieci?
– To znaczy według mnie to oni unikali, tylko czy oni nie… nawet jak się zdarzyła tak sytu-
acja, że no oni są i ktoś wchodzi, to raczej się szybko, szybko się zbierali [W35].

Zdaniem części rozmówców istotnym problemem w nawiązaniu jakiejkol-
wiek relacji z sąsiadami obcokrajowcami jest bariera językowa. Samo postrze-
ganie istnienia wspomnianej bariery może zniechęcać niektórych Polaków 
do podejmowania prób jakiejkolwiek konwersacji z migrantami: 

Nie, absolutnie nie rozmawiamy. Zresztą to ‘dzień dobry’ świadczy o tym, że… ta rozmo-
wa chyba by nie wyszła… Bo to jest takie dzień dobry polsko-wietnamskie…Więc myślę, 
że ta rozmowa byłaby trudna [W32].

Kilka osób dostrzegało jednak wysiłki migrantów w nauce przynajmniej 
podstaw języka polskiego. Były one pozytywnie oceniane (pomimo komen-
tarzy, iż próby te brzmią niekiedy „śmiesznie”), co może potwierdzać przyto-
czone wcześniej opinie obcokrajowców, że znajomość przynajmniej kilku słów 
języka polskiego często powoduje wzrost sympa� i Polaków do nich. W kilku 
przypadkach opisywano również sposoby pokonywania istniejącej bariery języ-
kowej. Co ciekawe, podejmowali je nie tylko obcokrajowcy, ale również Polacy. 
W dwóch przypadkach rozmówcy nauczyli się kilku zwrotów grzecznościowych 
po wietnamsku, aby móc nawiązać podstawowy, kurtuazyjny kontakt z sąsiada-
mi w ich języku. 

Bo rodzice kompletnie, na przykład mama w ogóle nie mówiła po polsku, nic, ni w ząb. 
To myśmy raczej wychodzili do niej mówiąc, ucząc się języka wietnamskiego. Nauczy-
liśmy się podstawowych zwrotów, „dziękuję”, „do widzenia”, „dzień dobry” i tak dalej. 
Pytaliśmy się, jak się mówi „dzień dobry”, tych, którzy powiedzieli „dzień dobry”, znaczy 
wiedzieliśmy, że zrozumie pojęcie, tak? [W39].

W przypadku istnienia bariery językowej, najczęściej stosowaną strategią 
porozumiewania z sąsiadami jest jednak przede wszystkim kontakt poprzez 
dzieci migrantów. Jak wspomniano wcześniej, mówią one płynną polszczyzną 
i bywają pośrednikiem w kontaktach między rodzicami a polskim otoczeniem. 
Taki sposób komunikacji jest wykorzystywany szczególnie wtedy, gdy konieczne 
jest przekazanie istotnych i złożonych informacji, na przykład w związku z funk-
cjonowaniem domu czy obowiązkami lokatorów. Polacy opowiadali o tym na-
stępująco:

Jeżeli mam jakiś problem, czy tam coś powiedzieć, to przez dzieci, bo dzieci są , bo dzieci 
chodzą do szkoły, dzieci znają polski dobrze. A nie wszyscy rodzice się dobrze adoptują. 
(…) Po prostu jakoś tak, no może nie ma drygu do języka. Ale to na ogół wszystko, jeżeli 
się chce w pierwszej fali porozumieć z nimi, to przez dzieci (…). Nawet mówiłam do ta-
kich sąsiadów, się pytałam: „Słuchaj Ania, mama przeczytała? Nie. To jak będziesz szła 
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to przeczytaj mamie to”. No żeby zabrała z kiosku, żeby nie było potem nieprzyjemności, 
opłat, czy… A dzieci to najlepsze są w tłumaczeniu, no bo oni to najlepiej tłumaczą, do-
datkowo chodzą to wiedzą i dobrze się uczą te dzieci [W33].

Dzieci bywają również pośrednikami w przekazywaniu rodzicom oczekiwań 
polskiego otoczenia czy norm obowiązujących w danym domu. Czasami to Po-
lacy proszą dzieci wietnamskie o zwrócenie uwagi rodzicom na konkretne za-
chowania, niekiedy zaś same dzieci podejmują kroki w celu edukacji starszych 
co do obowiązujących zasad, która to sytuacja została opisana we wcześniej-
szych rozdziałach.

W tym kontekście warto wspomnieć, że badacze wskazują na zamykanie się 
wietnamskich migrantów ekonomicznych w „enklawach” etnicznych. Zdaniem 
Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej i Marka Okólskiego, istotne różnice między 
polskim językiem i kulturą, a językiem i kulturą wietnamską, brak wsparcia in-
stytucjonalnego w nauce języka polskiego, a także potencjalnie tymczasowy 
charakter pobytu Wietnamczyków w Polsce powodują, że inwestowanie cza-
su, wysiłku i pieniędzy w zaawansowaną naukę języka jest dla Wietnamczyków 
nieopłacalne. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dzieci migrantów wiet-
namskich. Znajomość języka i kultury polskiej jest w tym przypadku postrzega-
na przez rodziców jako istotny kapitał, niezależnie od dalszej kariery życiowej 
dzieci. Jednym z motywów zatrudniania przez Wietnamczyków polskich opie-
kunek, często sąsiadek (o czym będzie mowa w kolejnym rozdziale), może być 
zatem pomoc w nauce polskiej kultury55. Teresa Halik wskazuje z kolei na po-
dejmowane przez Wietnamczyków wysiłki w kierunku poznania przynajmniej 
podstaw języka polskiego, a także doskonalenia zdobytej wiedzy. Motywacją 
do tego są przede wszystkim względy praktyczne. Nauka bardziej zaawansowa-
na okazuje się w wielu przypadkach zbędna – ze względu na istnienie wietnam-
skich organizacji, które wspierają rodaków w kontaktach z polskimi instytucja-
mi, zapewniają dostęp do informacji oraz kultury w języku wietnamskim. Halik 
podkreśla jednocześnie dbałość Wietnamczyków o wykształcenie własnych 
dzieci w zakresie polskiej kultury56.

5.2.3. Bliższe spotkania

Niektórzy rozmówcy podkreślali, że wietnamscy sąsiedzi wykazują się szczegól-
ną dbałością o swoje dzieci. To właśnie dzieci są najczęstszym powodem, dla 

55 A. Grzymała-Kazłowska, M. Okólski, Infl ux and Integra� on of Migrants in Poland in the 
Early XXI Century, op. cit., s. 44.

56 T. Halik, Diaspora czy społeczność migrancka? op. cit.; oraz T. Halik, Migrancka społeczność 
Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych, op. cit.
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którego Wietnamki próbują nawiązać kontakt z polskimi sąsiadkami, najczęś-
ciej osobami w średnim wieku. Migrantki szukają bowiem opieki do maluchów 
w czasie, gdy muszą iść do pracy, lub poszukują osób do udzielania korepetycji 
starszym dzieciom. Poszukiwania takie mogą odbywać się za pośrednictwem 
ogłoszeń wieszanych w bloku lub bezpośrednich prób podjęcia rozmowy z ko-
bietami mieszkającymi w okolicy. Poniżej przytaczam wypowiedzi, w których 
Polacy opowiadali o takich sytuacjach: 

Kiedyś tak siedziałam tam w tym ogródku i taka była Wietnamka i z takim dzieckiem, 
młoda dziewczyna bardzo i dziecko nie wiem, ile tam miało, 3 miesiące czy coś, i ona 
mnie się zapytała, czy ja bym ewentualnie, tak obserwowała mnie, bo ja byłam z moja 
wnusią akurat, czy ja bym się nie mogła zaopiekować tym dzieckiem, bo ona by chciała 
już iść do pracy [W41].
Sąsiadka moja właśnie co vis a vis mieszkamy była na ogródku i właśnie ta Wietnamka 
zaczepiła, bo była z wnuczką, czy nie ma kogoś do pilnowania dziecka i pani sąsiadka 
Basia mówi: „Tak ja mam taka panią, to proszę przyjść”. I tak się w ten sposób zaprzyjaź-
niliśmy [W43].
B: A jak w ogóle ta koleżanka trafi ła tam [jako opiekunka do dzieci wietnamskich] do pra-
cy?
– Z ogłoszenia, na dole było napisane ogłoszenie na szybie. 
B: Po polsku?
– Prawie po polsku, znaczy po polsku, ale z błędami, że tam zatrudnię opiekunkę do dzie-
cka w tym domu. No i poszła, bo akurat miała trochę czasu wolnego [W32].

Kilka osób wskazało na pewien paradoks takiej sytuacji, w której to cudzo-
ziemcy oferują Polakom pracę. Pojawiło się w tym kontekście również kilka 
głosów negatywnych, w których rozmówcy sugerowali, jakoby Wietnamczycy 
próbowali wykorzystywać Polaków poprzez zaniżanie należnych stawek wyna-
grodzeń, „bezpłatne” wydłużanie godzin pracy czy pozostawianie pod opieką 
większej liczby dzieci niż pierwotnie umawiano. Z drugiej strony, opieka nad 
wietnamskimi dziećmi w kilku przypadkach prowadziła do względnej zażyłości 
pomiędzy sąsiadami, przejawiającej się przede wszystkim krótkimi odwiedzina-
mi oraz tym, że do Polek zwracano się „Babciu” (robiły to zarówno dzieci, jak 
ich rodzice), co w kulturze wietnamskiej jest zwrotem grzecznościowym wobec 
starszych kobiet. 

Tylko w dwóch przypadkach relacja pomiędzy Polakami a Wietnamczyka-
mi była głębsza, jednak wówczas decydującą rolę odegrały moim zdaniem ce-
chy osobowe Polaków. W pierwszej sytuacji rozmówcy (para osób w średnim 
wieku) zaangażowali się w pomoc swoim wietnamskim sąsiadom, z którymi 
zaprzyjaźnili się w momencie, gdy obcokrajowcom urodziło się dziecko. Pola-
cy udostępnili im m.in. komputer i Internet, a gdy Wietnamczyk został nagle 
zatrzymany przez Policję i osadzony w areszcie deportacyjnym, podjęli kroki 
na poziomie politycznym w celu udzielenia mu pomocy. W drugim przypadku 
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Polka od lat zaangażowana jest w opiekę nad dziećmi wietnamskimi. Jest ona 
jednocześnie osobą, która w danym bloku „wszystko wie” i często pośredni-
czy w kontaktach Wietnamczyków z innymi Polakami. Przez lata zaprzyjaźniła 
się (własne słowa rozmówczyni) z kilkoma rodzinami, interesuje się ich życiem 
i stara się im pomagać nawet poprzez czasowe meldowanie obcokrajowców 
we własnym mieszkaniu. W obu przypadkach rozmówcy opowiadali o wzajem-
nych odwiedzinach w domu (choć częściej to Wietnamczycy przychodzili do Po-
laków), o wymianie potraw, upominków czy zaproszeniach na ważne uroczy-
stości wietnamskie, np. na wesele. Należy jednak podkreślić, że są to sytuacje 
wyjątkowe i często biorą swój początek w określonej potrzebie, z którą sąsiedzi 
zwracają się do siebie. W większości wypadków kontakty nie wychodzą poza 
kurtuazyjne pozdrowienia i sąsiedzi nie podejmują żadnych wspólnych działań.

Wyjątkowym przypadkiem, jeśli chodzi o doświadczenia opowiedziane 
przez moich rozmówców, była sytuacja, w której Wietnamczycy wspólnie z Po-
lakami rozegrali mecz piłki nożnej na lokalnym boisku. Był to kontakt całkowicie 
chwilowy i przypadkowy, ale jednocześnie zdecydowanie bliższy niż przelotne 
‘dzień dobry’ i wynikał z woli obu stron. Rozmówca bardzo pozytywnie wspo-
mina to zdarzenie, podkreślając jednocześnie, że jego zdaniem zachowanie 
Wietnamczyków było zupełnie nietypowe: 

Wracali jacyś Wietnamczycy ze stadionu, w garniturkach oczywiście. W kancik, lakierki… 
No i tam zaczęli stać, stanęli z boku, patrzą, jak my gramy w tą piłkę. Mówimy: „No chodź-
cie!” No to co? Chwilę się nie zastanawiali, zdjęli marynarki, podwinęli spodnie… Lakierki 
na bok i na bosaka grają. W ogóle bez problemu. Strasznie trudno było za nimi nadążać. 
Tup, tup na bosaka… My w korkach graliśmy, to jest boisko normalne. Jak ktoś nadepnął 
na nogę, przepraszamy, przepraszamy… To jest straszny ból, taki korek… 80 kilo jak się 
korkiem nadepnie nogę, to jest ciężko. To oni z uśmiechem: „nie szkodzi, nie szkodzi”. 
Zachwyceni. Tak, że tak oni tak jakoś tak się pozytywnie wyróżniali na tle tej wietnam-
skiej…
B: Czyli, że oni tak nietypowi byli?
– Oni bardzo nietypowi byli. Takie doświadczenie miałem raz. (…) Bo tacy otwarci, tak. 
Bo ten kontakt powierzchowny na płaszczyźnie ‘dzień dobry’ jest, ale nikt nigdy nie zaznał 
głębszego. A to już było coś więcej niż ‘dzień dobry’ tak? Tak że… może to jest na przykład 
kwes� a inicjatywy, to ta inicjatywa de facto wyszła od nich. Przez to, że stanęli i patrzyli, 
to był sygnał: „chcemy grać” [W32].

5.2.4. Kontakt w sytuacjach awaryjnych

Zdarza się, że do kontaktu sąsiedzkiego dochodzi w sytuacjach awaryjnych 
– począwszy od konieczności pożyczenia czegoś, aż po poważniejsze sytuacje 
kryzysowe wymagające interwencji i pomocy sąsiadów. Co charakterystycz-
ne, w większości wypadków zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy, zwracają się 
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do siebie nawzajem po pomoc w ostateczności, zaś kontakt taki – jeśli już zo-
stanie nawiązany – rzadko przeradza się w bliższą relację. W przypadku gdy po-
mocy udzielali obcokrajowcy, rozmówcy wypowiadali się o tym z wdzięcznoś-
cią. Polacy podawali różne przykłady takich sytuacji:

Miałam tego jednego sąsiada (…) nie mówił po żadnemu oprócz po wietnamsku (…). No 
chciałam pożyczyć krzesło od niego (…). No i poszłam do niego, poprosiłam, on mi bardzo 
chciał pomóc, poprosiłam o krzesło, tak, próbowałam po angielsku – chair, a on – czaj? 
Jakby trochę po rosyjsku bardziej, nie wiem, czy on nie był z kraju byłego związku czło-
wiek, nie wiem, no trudno powiedzieć, nie pytałam się go, tak że... No i w końcu na migi 
się dogadaliśmy. Pożyczył, był bardzo sympatyczny [W30].
Z tymi Wietnamczykami jest tak, że (…) [są] bardzo tacy pomocni… wiesz chcą, wiesz, 
pomóc, jak masz jakiś problem. Ja pamiętam taką historię, dopiero co się wprowadzi-
łam… właśnie do tego mieszkania, i moja mama akurat została, ja wyjechałam gdzieś 
tam poza Warszawę (…). I w pewnym momencie wiesz, jakoś tam się zakręciła, że zgubiła 
klucz, i nie mogła po prostu się dostać wiesz, do tego nowego mieszkania, wiesz. (…) moja 
mama nie wzięła telefonu, bo zostawiła w domu i (…) ta Wietnamka musiała zobaczyć, 
chyba nawet musiała zobaczyć moją mamę, że moja mama po prostu wiesz… nie wie 
co ze sobą zrobić, bo to starsza osoba, wiesz bezsilna. I… i wiesz, Wietnamka po prostu 
dała jej telefon, żeby mama zadzwoniła do mnie [W3]. 

Zdarza się jednak również tak, że Polacy kilkakrotnie udzielają pomocy 
konkretnemu sąsiadowi, co może sprawić, że zamieni się to w swego rodzaju 
zwyczaj i dana osoba będzie bez oporów przychodziła w różnych okolicznoś-
ciach problemowych. O sytuacjach takich wspominali zarówno obcokrajowcy, 
o czym pisano wcześniej, jak i Polacy. Kontakty te mają jednak charakter ściśle 
zadaniowy i nie pełnią funkcji towarzyskich, choć przy okazji może dochodzić 
do spotkań dłuższych niż zwykle. 

Aż któregoś razu ja akurat byłem w domu z Pawełkiem, dzwonek do drzwi, no i dzwoni 
ten murzyn i mi zaczyna tłumaczyć, że ma całe mieszkanie w wodzie. Że tam go zalało 
(…). To znaczy zaczęła się lać woda po całej łazience, a on próbował jakoś to ręką po-
czątkowo jakoś tamować, w końcu przyleciał. No ja jak z małym dzieckiem, to wziąłem 
Pawełka na ręce i razem z nim idę. Ale się okazało, że tam ta woda rzeczywiście tak się 
leje, że nie ma jak z dzieckiem podejść. Więc odniosłem z powrotem Pawełka do domu, 
zostawiłem tego sąsiada z Pawełkiem i zacząłem szukać, gdzie tutaj jakieś zawory są. 
Najpierw w ogóle w całym pionie wyłączyłem wodę, bo wiedziałem, gdzie to zrobić, póź-
niej ten… w mieszkaniu. I tak to całe mieszkanie było zalane, więc w razie czego wyłączy-
łem prąd [W35].

Rozmówca ten opowiada dalej o tym, jak jednorazowa pomoc zamieniła się 
w „zwyczaj”:

No ale… bo później to się rozwijało w ten sposób, że do tego małżeństwa jakby dosiedliło 
się drugie takie małżeństwo, czy związek mieszany tym razem, jeszcze z dzieckiem takim 
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kilkuletnim. I właściwie to się odbywało tak, że jak oni już wiedzieli, że mogą do mnie 
przyjść, to przychodzili właśnie z takimi problemami. Raz im światło wysiadło, no i ja tam 
poszedłem. Okazało się, że do jednego przedłużacza powciskali tyle jakiegoś tam sprzętu, 
ładowarek do komórek itd., że po prostu nie wytrzymało tego napięcia. Więc ja im zaczą-
łem rozkładać te sprzęty na różne kontakty, no i to raczej było tak… Cały czas te kontakty 
były trochę interwencyjne,  (…) one znowu te kobiety przyszły, że im kablówka wysiadła, 
no i ja zacząłem tam patrzeć, co to jest z tym sprzętem [W35].

5.3. Trudne różnice

Sąsiedztwo, jako zamieszkiwanie obok siebie, może również prowadzić do kon-
fl iktów czy nieporozumień. W przypadku sąsiedztwa międzykulturowego wy-
nikają one często z odmienności kultury, wzorów zachowania albo stylu bycia 
sąsiadów. W badaniu istotne wydało mi się zatem postawienie pytania o to, 
co przeszkadza moim polskim rozmówcom w zachowaniu czy sposobie bycia 
ich sąsiadów obcokrajowców. 

Bardzo często pojawiającą się kwes� ą w przypadku sąsiadów pochodzenia 
wietnamskiego okazały się intensywne zapachy dochodzące z kuchni – dla Pola-
ków często drażniące i trudne do zaakceptowania. Niektórzy rozmówcy zwracali 
uwagę na fakt, iż zapach dochodzący z mieszkań Wietnamczyków jest na tyle 
nietypowy i przykry, że poważnie zastanawiali się, jakie pożywienie może go po-
wodować. Dwie osoby wspomniały również, że sąsiedzi wietnamscy są tym za-
pachem przesiąknięci, co powoduje duży dyskomfort w kontaktach z nimi. 

Eee… oni są naprawdę bardzo mili, poza tym, że hmmm… no taki nieprzyjemny zapach 
mają. Ale to było… (…) po prostu to była godzina ósma rano, ja jechałam do… ja szłam 
do pracy, więc weszłam do windy, a tam po prostu był nieprawdopodobny… nieprawdo-
podobnie intensywny zapach yyy…. tego, tego jedzenia ich. (…)  Nie… na klatce to w ogóle 
wisiało, wisiał ten zapach, ale to jakoś tak nie… po prostu nie wchodziło aż tak do miesz-
kania, natomiast przez okno… w momencie, kiedy otwierałam okno w… w tym pierwszym 
pokoju, w salonie, i na przykład mam gości, a tu po prostu taki zapach intensywny właś-
nie tego chińskiego albo wietnamskiego jedzenia. To, to rzeczywiście było, to był jeszcze 
taki mdły zapach, ja właśnie sama się zaczęłam zastanawiać co, co oni, co oni gotują, 
ale po prostu to był tak nieprzyjemnie mdły zapach, że po prostu aż się zamykało, trzeba 
było zamknąć okno bo… było nieprzyjemne [W3].
… ci co pode mną no, mieszkają, to też słyszę czasami takie śpiewy, takie tęskne, ta córka 
tak śpiewa i czuć te kadzidełka, jak się tam palą, to idą tak właśnie poprzez balkon, czuję, 
ja to lubię tak, natomiast te te te ich jakieś – podobno to jest trzcina cukrowa czy jeszcze 
coś, to jest śmierdzące, czy czosnek jakiś oni tam…(…) Takie tak, to jest coś, ja już nie chce 
mówić, jaki to jest zapach… bo to naprawdę aż wstyd, no nieprzyjemny taki [W41].

W kilku przypadkach rozmówcy starali się niejako usprawiedliwiać zapacho-
wą uciążliwość sąsiadów, argumentując m.in.,  że jest to wina złej wentylacji 
w budynku albo że polski bigos pachnie równie intensywnie i osobliwie, co po-
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trawy wietnamskie, do których nie jesteśmy po prostu przyzwyczajeni. Faktem 
jest jednak, iż kwes� a zapachów wietnamskiej kuchni była nawet przyczyną 
ofi cjalnych skarg do administracji czy wspólnot działających w niektórych bu-
dynkach mieszkalnych, w kilku przypadkach podejmowano również próby roz-
mowy z sąsiadami na ten temat. 

Znaczy… zawsze żeśmy szli i prosili ich, tak, o to, żeby, no oni zwykle starali się jakoś 
ograniczyć to, tak, nigdy nie było … nigdy nie było z ich strony jakiegoś buntu… ra-
czej starali się zrozumieć, żeby była jasność nie rezygnowali ze swoich przyzwyczajeń, 
bo to jest ich kuchnia, tak, oni raczej zwracali uwagę na to, że to nie jest ich wina, że oni 
gotują, co jest zgodne z prawdą, tylko sposobu od… znaczy czy przeprowadzenia sy-
stemu wentylacji w budynku, która jest kiepska ewidentnie, jest źle zrobiona i zamiast 
wychodzić kominem wentylacyjnym do góry leci przez okno na pa� o, no i to powoduje, 
że ci w pionie bezpośrednim, w ich korytarzu, no mogą przeżyć tam… kuchnie świata 
[W39].

Wśród sytuacji konfl iktowych między Polakami a obcokrajowcami rozmów-
cy wymieniali jeszcze nieporozumienia w sklepie, gdy osoby pochodzenia arab-
skiego chciały kupować produkty „na kredyt” oraz incydenty na parkingach. 
W tym ostatnim przypadku trudno wnioskować, czy tarcia miały podłoże w róż-
nicach kulturowych, czy po prostu ludzkich.

No też jakaś tutaj też awantura była, bo stanął na wprost klatki i nie można było wyje-
chać. I nie rozumiał dlaczego, dlaczego mają do niego pretensje, no. No są takie, takie 
niuanse kulturowe, które, które wynikają z powiedzmy pewnej mentalności tak? (…) Zna-
czy on rozumiał! Po polsku tak. Tylko że nie rozumiał jakby, czego oni chcą, tak kulturowo 
nie rozumiał [W31].

5.4 Sytuacje konfl iktowe

Poza nieporozumieniami czy uciążliwościami związanymi ze stylem życia i przy-
zwyczajeniami sąsiadów obcokrajowców, jeden z rozmówców opowiedział 
również o dwóch poważniejszych sytuacjach konfl iktowych – jednej z udzia-
łem Afrykanów, drugiej Wietnamczyków. W pierwszym przypadku konfl ikt do-
tyczył użytkowania lokalnego boiska. W odróżnieniu od opisanego wcześniej 
przypadku, gdy Wietnamczycy dołączyli do wspólnej gry z Polakami, Afrykanie 
– w sytuacji, której doświadczył rozmówca – nie tylko odmówili wspólnej gry, 
ale również uniemożliwili użytkowanie boiska Polakom. Spowodowało to bar-
dzo negatywne emocje wobec cudzoziemców, które mogły zakończyć się wza-
jemną przemocą. Rozmówca szczegółowo opisywał ten incydent:

No więc tutaj jest takie boisko, Wembley tak zwane, na którym wszystkie okoliczne chło-
paki kopią piłę. No i to jest duże boisko. Najmniejsze z pełnowymiarowych. (…) No i kiedyś 
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sobie gramy, przychodzi jeden Afrykanin, mówię: „Chodź stary, zagraj z nami”. Przychodzi 
drugi. Przyszło ich pięciu, już myślimy sobie: kurczę, to może się pomieszamy i zgramy 
na całe boisko. Oni: „Nie. Nie, w ogóle nie”, w ogóle coś tam odburknęli. I zaczęli ko-
pać na tej drugiej połowie boiska, na której my nie graliśmy. W tym momencie przyszło 
ich jeszcze dwudziestu i po prostu zaczęli grać wzdłuż boiska, mimo że my graliśmy. Zu-
pełnie nas ignorując, nie zauważając nas. Po chamsku weszli w nasz mecz, tak? Zaczęli 
grać sobie, pomimo że my tam graliśmy. No i sytuacja zrobiła się niebezpieczna, bo tutaj 
chłopaki z osiedla to nie wszyscy są... (…) No i mało brakowało a tam bójka by była ostra. 
Jakoś tam to się udało załagodzić, ale nie… no oni po prostu w sposób bardzo chamski 
zajęli nam boisko zupełnie z nami nie… no to wypada zapytać, czy możemy, a może by-
śmy się wymieszali? (…) [I poszliśmy], no nie mieliśmy wyjścia, nie mieliśmy wyjścia. Oni 
by nas tam stratowali, ci Afrykanie. To wielkie chłopy są, po 2 metry i świetnie zbudowani, 
wysportowani. To nie, nie to zmiażdżyliby nas tam. I dobrze, że tak się skończyło bo wiem, 
że tutaj gdyby ci, ci koledzy z którymi… no koledzy… koledzy z podwórka, chcieli, to by na-
prawdę… po jeszcze jakichś swoich kolegów, braci i ojców zadzwonili i z tych czarnych 
to by tam została miazga [W32].

Druga sytuacja dotyczyła grupy osób pochodzenia wietnamskiego, którzy 
nielegalnie zadomowili się na jednej z klatek schodowych w bloku. Stanowi-
li oni ogromną uciążliwość dla mieszkańców i zarazem rozwiązanie problemu 
okazało się bardzo trudne. Odwołano się ostatecznie do działań siłowych. Taki 
incydent z pewnością mógł wpłynąć na negatywne postrzeganie migrantów 
przez Polaków. Ta sytuacja również została szczegółowo opowiedziana przez 
mojego rozmówcę:

To jest koniec klatki schodowej, więc tam nikt wyżej nie przechodzi. I w tamtym bloku zro-
biło się takie obozowisko Wietnamczyków, sobie kotarę powiesili żeby nikomu nie prze-
szkadzać i żeby im nie przeszkadzano… Nie wiem…jakieś palniki, ich tam kilkanaścioro 
mieszkało… Mieli jakieś palniki, materace, po prostu mieszkanko sobie urządzili. No i nic 
nie można było z nimi zrobić.
B: Dlaczego?
– Dlatego, że Policja jak przyjeżdżała…bo oni w zasadzie nie przeszkadzali poza tym, 
że trochę śmierdziało… Policja jak przyjeżdżała to nie mogła się z nimi dogadać. A nie pa-
miętam dokładnie dlaczego to trwało strasznie długo. Mój kolega był w to bezpośrednio 
zamieszany, bo to jemu właśnie śmierdziało, więc sprawę znam z pierwszej ręki. I Poli-
cja zawsze jak przyjeżdżała, to oni czy coś mówili, czy udawali, że nikt nic nie rozumie. 
W każdym razie Policja nie mogła ich ruszyć stamtąd bez… nie wiem… jakiegoś konsula… 
ambasadora, kogokolwiek. (…) No, ale ambasador Wietnamu jak przyjechał, porozma-
wiał chwilę z nimi, powiedział: „Nie, to nie są moi, ja nie wiem skąd oni są. Do widzenia”. 
No więc skończyło się na tym, że mieszkańcy no, tutaj…to taki początek Grochowa, więc 
tutaj też są takie, takie… No różne typy, więc mieszkańcy tamtego domu poprosili takich 
kilku, różnych typów, żeby pomogli Wietnamczykom się stamtąd wyprowadzić. No i po-
mogli, dali spokój. Bo… to naprawdę trwało długich kilka miesięcy i to …i to narastało 
[W32].
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5.5. Oczekiwania a ciekawość

Sytuacja sąsiedztwa, jako mieszkanie drzwi w drzwi czy okna w okna, poza 
sposobnością do przelotnych spotkań i styczności, daje również wiele okazji 
do wzajemnej obserwacji swoich zachowań i przyzwyczajeń. Ciekawe w tym 
kontekście wydało mi się zapytanie Polaków nie tylko o odmienność sąsia-
dów, ale również o ich spostrzeżenia odnośnie dostosowania obcokrajowców 
do norm zachowania obowiązujących w kraju przyjmującym. Co ciekawe, nie-
którzy rozmówcy wprost wyrażali oczekiwania co do tego, aby obcokrajowcy 
tych norm przestrzegali, a przynajmniej wyraźnie pokazywali swoje starania 
w tym kierunku. Podtrzymywanie różnic zdaniem rozmówców może prowadzić 
do nieprzychylnego traktowania ze strony Polaków.

(…) oczekuje się od gości – bo chyba tak trzeba ich traktować, skoro nie mówią po nasze-
mu i nie chcą za bardzo tutaj z nami się kolegować… – yyy… tego żeby zachowywali się… 
no trochę jak goście [W32].
Ja myślę, że jeżeli do nas przyjeżdżają cudzoziemcy, tak, to ja, my byśmy inaczej na to pa-
trzyli, jeżeli oni by się asymilowali. Jeżeli oni się nie asymilują, mówię tu o Wietnamczy-
kach, nawet o Arabach. Tak niektórzy, są tacy, którzy się starają, oni chyba najbardziej się 
asymilują, aczkolwiek jakoś ten naród, znaczy ta nacja, nie za bardzo mi leży. To wtedy 
jest to dla nas jakby bardzo do przyjęcia, że oni no starają się brać ten kraj, taki, nie wiem, 
z tymi wadami, ale starają się asymilować [W31].

Kilku moich polskich rozmówców z dużym uznaniem stwierdzało, że migran-
ci z Wietnamu starają się dostosować do polskich norm zachowania i oczeki-
wań społeczeństwa przyjmującego. Zwracano też uwagę na kwes� e religijne 
– zauważano i pozytywnie oceniano sytuacje, gdy Wietnamczycy pojawiali się 
w kościele katolickim czy przyjmowali księdza po kolędzie. Niektórzy sąsiedzi 
zwracali również uwagę na to, czy migranci wywieszają polską fl agę w dniu pol-
skich świąt narodowych. Jedna z rozmówczyń, bliżej zaznajomiona z kilkoma 
wietnamskimi rodzinami, opowiadała również, że przeżywali oni wydarzenia 
związane z katastrofą smoleńską, co jej zdaniem może świadczyć o integracji 
części wietnamskich migrantów w społeczeństwie polskim. 

Oni z szacunkiem, jak ten wypadek był, tam pod, w Smoleńsku, to strasznie przeżywali. 
Ta Ania to ona płakała, ona dzwoniła: „Babcia, babcia, kup mi te gazety, trzymaj gazety 
dla Tomka”, bo akurat Tomek w Wietnamie. (…) I dzwonili właśnie, do Ani dzwonił: „Ania, 
powiedz, co jest? Bo my już wiemy. Co z Polską?” mówi [W43].

Poza różnicami zachowania czy stylu bycia pomiędzy Polakami a migran-
tami, które to różnice bywają uciążliwe i trudne do zaakceptowania, polscy 
rozmówcy zwracali również uwagę na ciekawe elementy kultury ich sąsiadów 
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widoczne na zewnątrz. Dotyczyło to przede wszystkim sposobu obchodze-
nia ceremonii zaślubin oraz Nowego Roku, a także dekoracji wejść do miesz-
kań i klatek schodowych, przy czym należy zaznaczyć, że opowiadano w tym 
kontekście wyłącznie o zwyczajach migrantów wietnamskich. Odmienność 
sąsiadów była w tym wypadku czymś ciekawym i rozmówcy nie oczekiwali 
dostosowania do norm społeczeństwa przyjmującego. Rozmówcy bardzo po-
zytywnie odnosili się do owych zwyczajów i szeroko oraz szczegółowo o tym 
opowiadali:

Tak, znaczy najbardziej chyba taką fajną rzeczą… specyfi czną rzeczą ewidentnie, jest to, 
że zawiązują śluby w niedzielę i jak jest ślub, inaczej, jak jest panna młoda czy pan młody 
z naszego budynku, cały nasz budynek, wejścia i wyjścia są obalonikowane, po prostu 
całe, całe piętro i … balkon, wejścia, no po prostu wszystko jest w balonach. A później 
przyjeżdża po prostu jakieś nie wiem… dziesiątki ludzi yyy… najpierw wychodzą po pannę 
młodą, wyprowadzają ją, później z nią przychodzą, później gdzieś się bawią, nie wiem 
gdzie i jakby… w poniedziałek już niczego nie ma. (…) panny młode są ubrane w strój 
ludowy, czy czymkolwiek on jest, nie umiem go opisać, ale… ale jest bardzo kolorowy, 
taki… inny, tak. [W39].
Nowy rok fenomenalna rzecz, znaczy powiem tak, u nas jest taki duży…. od strony Gro-
chowskiej jest taki duży parkan, nie wiem właśnie jak to nazwać… takie podwyższenie, 
z którego się wchodzi do budynku, bardzo szerokie, gdzieś dwanaście metrów, to od 11.45 
przychodzi… dwudziestu, trzydziestu Wietnamczyków, mężczyzn, z dziećmi… i robią naj-
bardziej fenomenalny pokaz sztucznych ogni, który trwa przez godzinę. Sami sobie od-
palają, po prostu coś niesamowitego, coś niesamowitego, po prostu niebywałe. Chodzą 
z takimi wielkimi… każdy z nich ma dwie wielkie torby po prostu fajerwerków, strzela to, 
po prostu coś niesamowitego [W39].

Wypowiedzi Polaków prowadzić mogą do pewnego bardziej ogólnego wnio-
sku. Wielu rozmówców oczekuje, że migranci dostosują się do obowiązujących 
w kraju przyjmującym norm pod względem stylu bycia, stylu życia oraz zacho-
wania w kontaktach z sąsiadami57. Dopuszczają oni jednocześnie manifestowa-
nie odmienności w sferach, które dla Polaków są nieinwazyjne i bezpośrednio 
na nich nie wpływają – takich jak ceremonie świąteczne czy wystrój domu. Pod 
warunkiem zatem, że migranci spełniają oczekiwania otoczenia względem za-
chowania w miejscu zamieszkania, to Polacy przyznają im prawo do wyrażania 
własnej kultury w ściśle ograniczonych ramach, a często nawet odnoszą się 
do tego z przychylnym zainteresowaniem.

57 Na tendencje takie w odniesieniu do Afrykanów wskazują również wyniki badań zawarte 
w raporcie: Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, 
red. P. Średziński, Warszawa 2010. Raport jest dostępny na stronie internetowej Fundacji „Afryka 
Inaczej”: h� p://afryka.org/raport2010/.
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6. Wnioski końcowe

Prowadzone przeze mnie badanie międzykulturowych relacji sąsiedzkich 
w Warszawie miało charakter eksploracyjny. Jego celem była odpowiedź na py-
tanie o istnienie owych relacji przez pryzmat doświadczeń z jednej strony Po-
laków, z drugiej zaś przedstawicieli kilku grup migrantów. W sytuacji zamiesz-
kiwania Polaków i migrantów w bezpośredniej bliskości, interesowały mnie 
przede wszystkim formy i okoliczności kontaktu, wzajemne postrzeganie sąsia-
dów, a także zauważane różnice w zachowaniu i ich wpływ na wzajemne sto-
sunki. 

Ewa Nowicka i Teresa Halik uznają kontakty z sąsiadami za wskaźnik inte-
gracji migrantów ze społeczeństwem przyjmującym, a zarazem pierwszy krok 
w jej kierunku58. Podsumowując wnioski z przeprowadzonych wywiadów, na-
leży stwierdzić, że międzykulturowy kontakt sąsiedzki, tak jak przedstawia-
li go moi rozmówcy, miał zazwyczaj charakter sporadyczny i powierzchowny. 
Ograniczał się najczęściej do wymiany pozdrowień czy kurtuazyjnych rozmów, 
przyjmując – zgodnie z typologią Piotra Kryczki – postać tzw. sąsiedztwa kon-
wencjonalnego59. Wielu rozmówców (zarówno Polaków, jak i cudzoziemców) 
wyrażało zarazem opinie, że sąsiedzi powinni powstrzymywać się od zacho-
wań mogących budzić niezadowolenie otoczenia. Postawa taka stanowi we-
dług Kryczki typ sąsiedztwa tzw. ograniczający60, będący często uzupełnieniem 
wspomnianej wyżej relacji konwencjonalnej. W kilku wywiadach wspomniano 
ponadto o sytuacjach, które zakwalifi kować można jako świadczeniowy typ 
stosunków61, polegający na wymianie określonych usług – w przypadku moich 
rozmówców była to najczęściej pomoc w sytuacjach awaryjnych. Należy jednak 
zaznaczyć, że kontakt taki niezwykle rzadko przeradzał się w relację poinformo-
waną czy towarzyską.

Z wywiadów wynika zatem, że sąsiedzi wchodzą ze sobą w okazjonalne 
kontakty, trudno jednak nazwać je bliższymi relacjami, bowiem bardzo rzadko 
wykraczają one poza względy ściśle praktyczne. Co istotne, większość obcokra-
jowców deklarowała, że czuje się dobrze w miejscu swojego zamieszkania, po-
zytywnie odbiera stosunek sąsiadów do siebie, nie doświadcza również poważ-
nych konfl iktów. Niektórzy migranci skarżyli się na panującą między sąsiadami 
obojętność i część z nich podejmowała kroki w kierunku zmiany takiego stanu 

58 T. Halik, E. Nowicka, Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja? op. cit., s. 41. 
59 P. Kryczka, Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście, Warszawa 1981, 

s. 140.
60 Ibidem, s. 137.
61 Ibidem, s. 116.
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rzeczy, inni jednak akceptowali go, a z czasem wręcz uznawali za pozytywny. 
Pytani o defi nicję idealnego sąsiada, rozmówcy zwracali uwagę na takie ele-
menty jak: życzliwość, troska o innych czy wzajemność w kontaktach. Dobry są-
siad to osoba, której można zaufać, która pomoże i z którą można porozmawiać 
zarówno w chwilach radości, jak i smutku. Obraz złego sąsiada, jaki rysuje się 
z wypowiedzi rozmówców, to z kolei osoba, która przeszkadza innym, jest nie-
uprzejma, nie dba o wspólne bezpieczeństwo, nie odpowiada na pozdrowie-
nia czy życzliwe gesty, a także jest nadmiernie wścibska i wkraczająca w życie 
innych.  

W przypadku polskich rozmówców zaobserwować można raczej pozy-
tywne deklarowane nastawienie do sąsiadów obcokrajowców – pod warun-
kiem ich dostosowania się do obowiązujących w Polsce norm. Można również 
stwierdzić, że stosunki sąsiedzkie Polaków z obcokrajowcami w wielu przypad-
kach nie różnią się istotnie od ich stosunków z innymi sąsiadami – Polakami62.  

Odpowiadając zatem na pytanie „sąsiedzi czy intruzi?”, stwierdzić moż-
na, że migranci i Polacy są o tyle sąsiadami, o ile sąsiedztwo owo defi niujemy 
w kategoriach bliskości przestrzennej oraz stosunków grzecznościowych, pole-
gających przede wszystkim na eliminowaniu nieprzyjemności ze wspomnianej 
bliskości wynikających, nie zaś na nawiązywaniu bliższej relacji. Nasuwają się 
w tym miejscu słowa Ulfa Hannerza, iż „sąsiedztwo polegać może na takich 
jedynie rytuałach poważania i postawy, jak wymiana pozdrowień oraz wyra-
żanie względu na drugą osobę poprzez maksymalne ograniczenie uciążliwo-
ści wspólnego przebywania w jakiejś przestrzeni: bezgłośnie, bezzapachowo, 
bez przeszkód na ulicach, chodnikach, czy podwórzach, a także na korytarzach 
i klatkach schodowych domów wielorodzinnych.”63. Należy przy tym podkreślić, 
że uciążliwości owe, w przypadku moich rozmówców, określane są w katego-
riach norm obowiązujących w społeczeństwie przyjmującym oraz oczekiwań 
przedstawicieli tego społeczeństwa względem zachowania migrantów. W sytu-
acji, gdy oczekiwania nie są zaspokojone, sąsiedzi zamieniają się w irytujących 
i zakłócających spokój intruzów. 

62 Patrz m.in.: E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Neighbourhood in Contemporary Poland: stereo-
types and reality, w: Housing Sociology and Societal Change: new challenges and new direc� ons, 
red. J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Warszawa 1996. 

63 U. Hannerz, Odkrywanie miasta, Kraków 2006, s. 302–303.
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Testy dyskryminacyjne. Charakterystyka techniki
i zastosowanie w wybranych krajach 

Pomimo ofi cjalnego zakazu dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej w pra-
wie międzynarodowym oraz w krajowych porządkach prawnych ze względu 
na płeć, kolor skóry, narodowość, orientację seksualną czy wiek, zjawisko 
to bez wątpienia występuje nadal, nie tylko w krajach rozwijających się, ale tak-
że w państwach Zachodniej Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Z dyskrymi-
nacją mamy do czynienia przede wszystkim w takich dziedzinach, jak zatrud-
nienie lub rynek mieszkaniowy, ale występuje ona także w innych sferach życia 
społecznego i publicznego: polityce, edukacji oraz dostępie do różnego typu 
usług (m.in. korporacji taksówkarskich czy usług o charakterze rozrywkowym 
– restauracji, klubów nocnych). Występowanie zjawiska dyskryminacji, między 
innymi wobec grup mniejszościowych, jest niezwykle trudne do udowodnienia. 
Wpływa na to sama natura zjawiska – dyskryminacja ma często charakter ukry-
ty, a osoba dyskryminująca nie ujawnia faktycznych motywów gorszego trak-
towania członków grup mniejszościowych. Gorsze traktowanie przedstawicieli 
innych narodowości lub osób o odmiennej orientacji seksualnej często uzasad-
niane jest nieposiadaniem przez nich wystarczających kwalifi kacji lub brakiem 
wolnych stanowisk w fi rmie. Osoba dyskryminująca nie przyznaje się tym sa-
mym do rzeczywistych motywów swojego postępowania.

W naukach społecznych można wyróżnić kilka sposobów badania zjawiska 
dyskryminacji. Należą do nich między innymi techniki sondażowe, w których 
respondenci pytani są o stosunek do określonych grup mniejszościowych, wy-
wiady swobodne z przedstawicielami społeczeństwa przyjmującego imigrantów 
i z nimi samymi, analiza źródeł zastanych (dokumentów oraz danych statystycz-
nych, które dotyczą cudzoziemców), a także obserwacja. Metody te posiadają 
jednak mankamenty, które szczególnie uwydatniają się przy badaniu uprzedzeń 
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wobec imigrantów i ich dyskryminacji. Zarówno w przypadku badań ankieto-
wych, jak i w badaniach przeprowadzanych techniką wywiadu swobodnego, 
respondenci mogą nie udzielać odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. 
Wynikać to może z wielu czynników, takich jak niechęć do udzielenia prawdzi-
wej odpowiedzi ze względu na osobę ankietera lub ze względu np. na wstyd, 
niewystarczającą wiedzę na temat stanu faktycznego czy chęć przedstawienia 
siebie w pozytywnym świetle. Kolejnym problemem, z jakim wiąże się stoso-
wanie techniki wywiadu, jest fakt, że za jej pomocą badane są jedynie dekla-
racje respondentów, a nie ich rzeczywiste zachowania. Oznacza to, że przykła-
dowo osoba pytana o stosunek do imigrantów może deklarować wobec nich 
życzliwość, podczas gdy w rzeczywistości jest cudzoziemcom niechętna (bądź 
odwrotnie). Przy stosowaniu do badania dyskryminacji imigrantów kolejnej wy-
mienionej metody, tj. analizy źródeł zastanych, która opiera się np. na badaniu 
danych statystycznych, badacz może mieć trudności z ich interpretacją, a tak-
że ze znalezieniem danych adekwatnych do badanego problemu (zestawienia 
statystyczne, tworzone przez różnego typu instytucje, są często zbyt powierz-
chowne, niedokładne i nie uwzględniają różnego typu kategorii, np. „cudzozie-
miec”). Ostatnia z wymienionych metod, tj. obserwacja, wiąże się z ryzykiem 
ograniczonego wniknięcia badacza w grupę imigrantów ze względu na jej cha-
rakter, tj. hermetyczność i niechęć dopuszczenia do niej osób „z zewnątrz”, 
a w rezultacie – uniemożliwienie rozpoznania ich faktycznej sytuacji.

Zastosowana w jednym z komponentów projektu „Sąsiedzi czy intruzi – ba-
dania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce” metodologia badania sytuacji cu-
dzoziemców na rynku pracy umożliwia uniknięcie wymienionych wyżej proble-
mów. Użycie przez badaczy z Instytutu Spraw Publicznych techniki nazywanej 
w literaturze przedmiotu „testem dyskryminacyjnym”, zaliczanej do grupy me-
tod eksperymentalnych, pozwala na wykrycie przypadków dyskryminacji. Uści-
ślając, zastosowanie testu dyskryminacyjnego umożliwia wykrycie dyskryminacji 
bezpośredniej, niezależnie od jej przyczyn – osoba dyskryminowana może być 
traktowana gorzej od innych ludzi pod różnymi pretekstami (w przypadku rynku 
pracy może to być stwierdzenie, że stanowisko jest już obsadzone, w przypadku 
nocnych klubów – że wstęp możliwy jest tylko dla jego członków itp.).

Badania wykorzystujące testy dyskryminacyjne zaczęły być stosowane w la-
tach 60. w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych przez organizacje po-
zarządowe; początkowo wykorzystywano je jedynie do badania dyskrymina-
cji na rynku mieszkaniowym. W tym czasie w społeczeństwie amerykańskim, 
charakteryzującym się silnymi napięciami na tle rasowym, zdarzały się liczne 
przypadki odmów wynajęcia mieszkania osobom o odmiennym pochodzeniu 
etnicznym. W wyniku zastosowania testów dyskryminacyjnych stało się moż-
liwe „przyłapanie” właściciela mieszkania „na gorącym uczynku”, ujawniając 
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tym samym dyskryminacyjny charakter jego zachowania w stosunku do osób 
czarnoskórych.

Rozpowszechnienie tej techniki, a także użycie jej w innych niż rynek miesz-
kaniowy dziedzinach, miało miejsce dopiero w późniejszych latach. Badania 
dyskryminacji na rynku pracy za pomocą omawianej metody zaczęły być pro-
wadzone na początku lat 90. Wtedy też zaczęto stosować ją w innych niż Sta-
ny Zjednoczone i Wielka Brytania krajach. Obecnie takie badania prowadzone 
są chociażby w takich europejskich państwach, jak np. Belgia, Czechy, Dania, 
Finlandia, Francja, Węgry, Litwa, Holandia, Słowacja oraz Szwecja1. Warto przy 
tym wspomnieć, że w niektórych krajach wyniki badań przeprowadzonych 
za pomocą omawianej techniki służą jako dowody w sprawach sądowych2. Po-
nadto w części z nich (na przykład we Francji, na Węgrzech czy w Belgii) istnieją 
specjalne przepisy prawne, które regulują sposób i zasady stosowania wyni-
ków testów tego typu jako dowodu w sądzie3. Należy jednocześnie podkreślić, 
że w Polsce dotychczas nie przeprowadzono badań za pomocą tej techniki.

Testy dyskryminacyjne służą do identyfi kowania zjawiska nierównego trak-
towania wszelkiego rodzaju grup zagrożonych gorszym traktowaniem niż człon-
kowie społeczeństwa stanowiący grupę większościową. Wykorzystujące tę tech-
nikę badania mają charakter eksperymentu w naukach społecznych, których 
celem jest jasne wykazanie, czy dana osoba bądź grupa osób jest gorzej trakto-
wana ze względu na posiadanie przez nią określonych cech (orientację seksual-
ną, płeć, narodowość itp.). Badana osoba jest obserwowana pod kątem podję-
cia przez nią ewentualnych zachowań dyskryminacyjnych wobec członków grup 
mniejszościowych. Schemat badania wygląda następująco. Badacz dobiera parę 
osób (lub konstruuje parę fałszywych życiorysów kandydatów) o jak najbar-
dziej zbliżonych do siebie cechach, a także o podobnym do siebie wykształce-
niu, kwalifi kacjach i doświadczeniu zawodowym. Jedyną różnicującą ich zmien-
ną powinna być płeć (w przypadku badania dyskryminacji ze względu na płeć), 
narodowość (w przypadku badania dyskryminacji ze względu na pochodzenie), 
wiek (w przypadku badania dyskryminacji ze względu na wiek) itd. W zależno-
ści od badanej sfery, obie osoby wysuwają swoje kandydatury w odpowiedzi 
na tę samą ofertę. Mogą być to oferty wynajmu mieszkania (w przypadku ba-
dania rynku mieszkaniowego) lub aplikacje na stanowisko pracy (w przypad-
ku badania rynku pracy). Następnie obserwowana jest reakcja osoby badanej 
na zgłoszenie. Każdy test może przynieść jeden z następujących rezultatów:

1 Zob. szerzej: I. Rorive, Proving Discrimina� on Cases. The Role of Situa� on Tes� ng, Centre 
For Equal Rights, Stockholm-Brussels, 2009.

2 Więcej na ten temat patrz w niniejszym tomie: K. Wencel, Owoc zatrutego drzewa? Wyniki 
eksperymentów naturalnych jako dowód w sprawach o dyskryminację, s. 311.

3 J. Rorive, Proving Discrimina� on Cases. The Role of Situa� on Tes� ng, op. cit., s. 56.
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1. Obie osoby zostają przyjęte do pracy lub zostaje im wynajęte mieszka-
nie.

2. Osoba posiadająca cechę dyskryminującą nie zostaje przyjęta do pracy 
(lub nie zostaje jej wynajęte mieszkanie), podczas gdy druga osoba dostaje pro-
pozycję etatu (otrzymuje mieszkanie).

3. Osoba posiadająca cechę dyskryminującą dostaje pracę (mieszkanie), 
podczas gdy druga osoba jej nie otrzymuje.

4. Żadna z osób nie zostaje przyjęta do pracy (lub nie dostaje propozycji 
wynajmu mieszkania).

Należy przy tym zaznaczyć, że jedno badanie obejmuje zwykle od kilkudzie-
sięciu do kilkuset testów. Jeden test oznacza parę wysłanych CV lub parę teste-
rów, którzy wzięli udział w rozmowie kwalifi kacyjnej. W pierwszej wymienio-
nej sytuacji mamy do czynienia z równym traktowaniem (osoby o tych samych 
cechach lub kwalifi kacjach są traktowane w taki sam sposób, bez względu 
na narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność i inne). Taki wynik badań zo-
stałby zatem zinterpretowany następująco: na rynku pracy (mieszkaniowym) 
nie występuje dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, narodowość ani nie-
pełnosprawność. Drugi możliwy rezultat, tzn. nieprzyjęcie do pracy osoby po-
siadającej cechę dyskryminującą przy jednoczesnej chęci zatrudnienia drugiej 
osoby byłby komunikatem wskazującym na zaistnienie dyskryminacji wobec 
migranta czy osoby niepełnosprawnej. W trzecim wskazanym przypadku mieli-
byśmy do czynienia z tzw. dyskryminacją pozytywną, co oznacza lepsze trakto-
wanie osoby posiadającej cechę dyskryminującą od osoby jej nieposiadającej. 
Ostatnia wymieniona sytuacja nie dostarcza badaczom żadnej wiedzy na temat 
zjawiska dyskryminacji, ponieważ nie ma możliwości zweryfi kowania powo-
dów, dla których odrzucone zostały obie oferty. Prawdopodobnie żadna z osób 
nie spełniała kryteriów ustalonych przez pracodawcę/właściciela mieszkania, 
nie ma jednakże możliwości ustalenia, które cechy kandydata przesądziły o od-
rzuceniu oferty.

Jak już zostało wspomniane, testy dyskryminacyjne mogą być stosowane 
do analizowania zjawiska dyskryminacji w różnych dziedzinach. Najczęściej ba-
dania te przeprowadzane są w celu przetestowania rynku pracy i rynku miesz-
kaniowego. Zdarzały się również badania obejmujące zasięgiem inne sfery, 
takie jak kluby nocne czy korporacje taksówkarskie. Badania w klubach oraz 
korporacjach taksówkowych przeprowadzane były w Stanach Zjednoczonych, 
a miały one na celu wykrycie dyskryminacji rasowej. Aby zweryfi kować tezę, 
że w klubach nocnych dochodzi do dyskryminacji imigrantów, badacze zaaran-
żowali sytuację, w której do klubu chciały wejść dwie osoby. Najpierw usiłował 
wejść pierwszy tester (członek społeczności kraju przyjmującego), a następnie 
drugi (cudzoziemiec lub osoba o odmiennym kolorze skóry). W sytuacji, gdy 
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został wpuszczony jedynie pierwszy z nich, badacze uznawali, że doszło w tym 
przypadku do dyskryminacji ze względu na narodowość (lub kolor skóry).

W 1989 r. w dystrykcie Kolumbia w USA testom dyskryminacyjnym zosta-
ły poddane korporacje taksówkarskie. W celu zbadania zjawiska dyskryminacji 
rasowej, dobrano pary biało- i czarnoskórych testerów, przy pomocy których 
przeprowadzono 292 testy. Wyniki wykazały, że taksówkarze, widząc macha-
jących czarnoskórych „klientów”, nie zatrzymali się w 20% przypadków i tyl-
ko w 3% przypadków, kiedy próbowała ich zatrzymać osoba o białym kolorze 
skóry. Ponadto część taksówkarzy odmawiała czarnoskórym klientom kursu 
do „czarnej” dzielnicy4.

Jak zostało zasygnalizowane we wstępie, omawiana technika eksperymen-
talna nadaje się do diagnozowania w zasadzie każdego typu dyskryminacji. 
Dotychczas za jej pomocą przeprowadzane były – oprócz standardowych ba-
dań dyskryminacji ze względu na narodowość, rasę i płeć – także testy, doty-
czące takich zagadnień, jak gorsze traktowanie matek, osób homoseksualnych 
czy niepełnosprawnych.  Przykładowo, w Austrii w latach 1998–2000 przepro-
wadzono szeroko zakrojone badanie nad dyskryminacją lesbijek na rynku pra-
cy, podczas którego wysłano łącznie 1226 aplikacji w odpowiedzi na 613 ofert 
pracy5. W ramach badań skonstruowano CV, które uwzględniały cztery typy 
kandydatek (zgodnie z przyjętą w badaniu typologią Sandry Bem): kobiecą ko-
bietę heteroseksualną, męską kobietę heteroseksualną, kobiecą lesbijkę i mę-
ską lesbijkę. Fakt bycia osobą o odmiennej orientacji seksualnej podkreślany 
był w CV poprzez umieszczenie informacji o aktywnym uczestnictwie kandy-
datki w stowarzyszeniu skupiającym gejów i lesbijki, natomiast męskość/kobie-
cość – poprzez zaznaczanie w aplikacji zainteresowań tradycyjnie uznawanych 
za męskie (wspinaczka górska, pływanie kajakiem, gra na perkusji) lub kobiece 
(rysowanie, projektowanie i szycie ubrań), a także poprzez zamieszczenie zdję-
cia, na którym widniała twarz długowłosej blondynki w ubraniu z miękkiego, 
lejącego się materiału lub ubranej w garnitur „chłopczycy” z krótkimi ciemny-
mi włosami. Wyniki badań wyraźnie wykazały gorsze traktowanie przez poten-
cjalnych pracodawców kobiet o odmiennej orientacji seksualnej bez względu 
na typ (męski/kobiecy), jaki reprezentują. Analiza ilościowa wyników wykazała, 
że bycie lesbijką obniża o ok. 13% szanse na zdobycie etatu.

Szczególny typ testów dyskryminacyjnych dotyczy sytuacji na rynku pracy 
(employment tes� ng). Marc Benedick defi niuje badania tego typu jako ustruktu-
ralizowaną procedurę badawczą, polegającą na konstruowaniu eksperymentów, 
mających na celu rejestrację spontanicznych reakcji pracodawców na indywidu-

4 Ibidem, s. 44.
5 D. Weichselbaumer, Sexual orienta� on discrimina� on in hiring, „Labour Economics” 

10 (2003), s. 636–637.
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alne charakterystyki pracowników6. Dotychczas na świecie przeprowadzono kil-
kaset tego rodzaju badań (w samych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat przeprowadzono ponad 30 dobrze udokumentowanych badań 
typu employment tes� ng7). Ich wyniki różnią się między sobą, jednakże w nie-
mal wszystkich przypadkach (z wyjątkiem jednego) analiza wykazała, że osoby 
posiadające cechę narażającą je na dyskryminację są gorzej traktowane na ryn-
ku pracy (mają mniejszą szansę na zdobycie posady). Wskaźnik dyskryminacji 
wynosi w ich przypadku średnio 20%8 (tj. mają oni o 20% mniej szans na otrzy-
manie pracy niż kandydaci należący do grupy większościowej).

Warto zwrócić uwagę, że przeprowadzone dotąd badania rynku pracy róż-
nią się nieco między sobą pod względem zastosowanej w nich metodologii. 
Różnicuje je przede wszystkim etap, na którym kończy się eksperyment. W czę-
ści z nich dany test uznaje się za zakończony na etapie otrzymania pozytyw-
nej bądź negatywnej odpowiedzi na wysłane CV i ewentualnego zaproszenia 
(nieistniejącego) aplikanta na rozmowę kwalifi kacyjną. W innych natomiast 
przypadkach angażuje się specjalnie do tego celu przeszkolonych testerów, 
którzy odgrywają rolę kandydata na wybrane stanowisko. Tak więc odpowiedź 
potencjalnego pracodawcy na wysłane CV stanowi dopiero początek procesu 
badawczego. Przykładem zastosowania pierwszego typu eksperymentu, w któ-
rym test został zakończony na etapie otrzymania odpowiedzi od pracodawcy 
na wysłane życiorysy (negatywnej lub pozytywnej) jest badanie zrealizowane 
w 2003 r. przez Marianne Bertrand i Sendhila Mullainathana nad dyskrymina-
cją Afroamerykanów na rynku pracy, a także badanie Marca Benedicka i jego 
zespołu przeprowadzone w 1992 r. nad dyskryminacją osób pochodzenia laty-
noskiego.

W badaniach Bertrand i Mullainathana cechą, która różnicowała CV osoby 
białej i czarnoskórej, było imię kandydata ubiegającego się o stanowisko, które 
brzmiało odpowiednio jako imię osoby o białym kolorze skóry (m.in. Allison, 
Anne, Brad, Greg) lub czarnym (m.in. Aisha, Lakista, Hakim, Jamal). Podczas 
badania wykonano 650 testów, tj. wysłano 1300 odpowiedzi na ogłoszenia 
o pracę. Wyniki wskazały na znaczną dyskryminację osób o imieniu brzmią-
cym afroamerykańsko – kandydaci tacy mają 50% mniej szans na otrzyma-
nie zaproszenia na rozmowę kwalifi kacyjną. Podczas gdy osoba o brzmiącym 
amerykańsko imieniu potrzebuje aplikować na dziesięć stanowisk, aby zostać 

6 M. Benedick, Situa� on tes� ng for employment discrimina� on in the United States of Ame-
rica, „Horizons strategiques” 2007/3, nr 5, s. 20.

7 Ibidem, s. 17.
8 Wskaźnik dyskryminacji stanowi w większości badań różnicę w odsetku osób, posiadają-

cych cechę dyskryminującą, które otrzymały propozycję pracy, od osób, które otrzymały propo-
zycję pracy i nie posiadają tej cechy.
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zaproszonym na jedną rozmowę, Lakista czy Jamal musi wysłać aż piętnaście 
życiorysów, aby osiągnąć ten sam skutek 9.

Podobne rezultaty zostały uzyskane w badaniu zespołu pod kierownictwem 
Marca Benedicka nad dyskryminacją osób pochodzenia latynoskiego. W tym 
przypadku badacze zdecydowali się stworzyć pary CV, w których – w celu eli-
minacji ryzyka odrzucenia aplikacji Latynosa przez potencjalnego pracodawcę 
ze względu na jego ewentualne niewystarczające kwalifi kacje – osoba pocho-
dzenia latynoskiego miała nieco wyższe kwalifi kacje niż rodowity Amerykanin 
(przykładowo, w życiorysach wysyłanych na stanowiska biurowe, u rodowitego 
Amerykanina widniała informacja, że posiada umiejętność pisania na kompu-
terze 45 słów na minutę, natomiast u Latynosa – 60). Aplikacje były wysyła-
ne pocztą elektroniczną lub zgłaszane telefoniczne. W pierwszym przypadku 
narodowość obydwu kandydatów była różnicowana poprzez imię i nazwisko 
brzmiące latynosko (np. Juanita Ybarra Alvarez) lub amerykańsko (np. Anne 
Mason). W sytuacji, gdy aplikowanie odbywało się przez telefon, oprócz imie-
nia i nazwiska, cechą różnicującą był również odpowiedni, latynosko brzmiący 
akcent. Badania te potwierdziły hipotezę o dyskryminacji osób pochodzenia la-
tynoskiego w stosunku do rdzennych Amerykanów10. Na podstawie szczegóło-
wych wyliczeń badacze oszacowali, że Latynosi są traktowani na rynku pracy 
o 20% gorzej11.

Badania, w których eksperymentatorzy decydują się na udział testerów, od-
grywających podczas rozmowy kwalifi kacyjnej rolę kandydatów, są przeprowa-
dzane zwykle w celu wykazania dyskryminacji jako dowodu w procesie sądo-
wym. Zdarzają się jednakże również badania empiryczne, w których badacze 
stosują takie rozwiązanie do celów czysto naukowych. Przykładem takim są sze-
roko zakrojone badania przeprowadzone w latach 90. ubiegłego wieku w kilku 
krajach europejskich (w Belgii, Niemczech, Holandii i Hiszpanii) przez Między-
narodową Organizację do Spraw Migracji (IOM). Zostały one skonstruowane 
w taki sposób, aby ich wyniki mogły być porównywalne dla wszystkich bada-
nych państw. W badaniach brało udział łącznie kilkudziesięciu testerów. Zada-
niem każdego z nich była telefoniczna odpowiedź na zamieszczone w prasie 
ogłoszenie, a następnie wzięcie udziału w rozmowie kwalifi kacyjnej (jeśli dana 
osoba została na nią zaproszona). Każdy test trwał do momentu, w którym kan-

9 M. Bertrand, S. Mullainathan, Are Emily and Greg more employable than Lakisha and Ja-
mal? A fi eld experiment on labour market discrimina� on, „Na
 onal Bureau of Economic Research 
Working Paper” Nr 9873/2003, s. 2–3.

10 M. Benedick Jr., C. W. Jackson, V. A. Reinoso, L. E. Hodges, Discrimina� on against La� -
no Job Applicants: A Controlled Experiment, Human Resource Management 1991, t. 30, nr 4, 
s. 477–481.

11 Ibidem, s. 469.
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dydatura jednego z testerów została odrzucona. Wyniki zbiorcze (uwzględniają-
ce obydwa etapy rekrutacji – telefoniczną i rozmowę kwalifi kacyjną) wskazały, 
że we wszystkich krajach rynek pracy dyskryminuje cudzoziemców12.

Zatrudnienie do badania testerów, którzy odgrywają rolę kandydatów 
na wybrane stanowisko, a nie opieranie się jedynie na wynikach odpowiedzi 
na rozsyłane CV, ma niewątpliwe korzyści, przede wszystkim w postaci możli-
wości otrzymania bogatego i różnorodnego materiału empirycznego, uzyskane-
go na podstawie obserwacji przebiegu interakcji podczas rozmowy kwalifi kacyj-
nej. Należy jednak pamiętać, że przeprowadzone w taki sposób badania niosą 
za sobą określone wyzwania. Po pierwsze, generują one bardzo wysokie koszty, 
stanowiąc jednocześnie dużą trudność w zakresie ich planowania i realizowa-
nia (dla przykładu, w jednym z badań tego typu, spośród 93 kandydatów zosta-
ły wyłonione jedynie dwie pary testerów, które następnie musiały przejść kil-
kudniowe, szczegółowe szkolenie13). Po drugie, badacze nie zawsze są w stanie 
kontrolować wszystkie zmienne. Biorące udział w badaniu pary testerów, które 
zostają zaproszone na rozmowę kwalifi kacyjną, mogą różnić się między sobą 
zestawem cech, a nawet poszczególnych słów czy gestów, co może mieć decy-
dujący wpływ na jego przebieg i uzyskane później wyniki. Możliwe jest również, 
że świadomie bądź nie, osoba posiadająca cechę dyskryminującą będzie usiło-
wała dowieść istnienia dyskryminacji i swoim zachowaniem może prowokować 
do jej gorszego traktowania. Ostatnią ważną uwagą kierowaną w stronę badań 
z udziałem testerów jest problem ryzyka uzyskania w ten sposób niewystarcza-
jącej ilości materiału badawczego. 

Aby badania były uznane za przeprowadzone poprawnie metodologicznie, 
na rozmowę kwalifi kacyjną do jednego pracodawcy powinno udać się obydwu 
testerów, co ma miejsce niezwykle rzadko. Już odpowiedź na jedno wysłane 
CV zdarza się nieczęsto (średnio w jednym przypadku na dziesięć), prawdopo-
dobieństwo uzyskania odpowiedzi na dwie aplikacje z pary jest więc jeszcze 
niższe. Z kolei zatrudnienie jednego testera z pary na stanowisko występuje 
jeszcze rzadziej (szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że o jeden etat ubiega się 
często kilkunastu-kilkudziesięciu kandydatów), najczęściej bowiem obie kandy-
datury są odrzucane (jak zostało zaznaczone wcześniej, odrzucenie dwóch kan-
dydatów nie daje informacji na temat potencjalnej dyskryminacji). Tym samym 
badacze narażeni są na ryzyko braku wystarczającej ilości materiału empirycz-
nego z przeprowadzonych badań, która dałaby możliwość wyciągania uzasad-

12 P. A. Riach, J. Rich, Field experiments of discrimina� on in the market place, „The Economic 
Journal” 2002, nr 112, s. 493–495.

13 A. Nunes, B. Seligmann, Treatement of Caucasian and African-American applicants by San 
Francisco Bay Area employment agencies: Results of a study u� lizing „testers”, Berkeley 1999, 
s. 6. 
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nionych metodologicznie wniosków i ekstrapolowania ich na całą badaną po-
pulację.

Większość przytoczonych badań prowadzona była w Stanach Zjednoczonych 
i Europie Zachodniej. Warto jednakże wspomnieć, że testy dyskryminacyjne 
z powodzeniem stosowane są także przez państwa Europy Środkowej (np. Cze-
chy, Węgry, Łotwę i Słowację). Dla przykładu, w Republice Czeskiej organizacje 
pozarządowe stosują techniki eksperymentalne w celu udowodnienia dyskry-
minacji etnicznej w dostępie do rynku pracy, usług i rynku mieszkaniowego. 
Trzykrotnie doszło tam do sytuacji, w której sąd, uznawszy dowody pochodzą-
ce z zastosowania testów dyskryminacyjnych, przyznał odszkodowanie osobie 
pokrzywdzonej gorszym traktowaniem14.

Testy dyskryminacyjne są techniką skuteczną i jak dotąd najlepiej wykry-
wającą przypadki dyskryminacji. Pomimo tego zyskały one również swoich 
przeciwników, bowiem jak każda metoda stosowana w naukach społecznych, 
mają również swoje wady. Pierwszą z nich jest fakt, że badania tego typu 
są niezwykle praco- i czasochłonne. Wyszukanie kilkuset ofert pracy, a następ-
nie skonstruowanie i dostosowanie do nich odpowiednich CV stanowi dość 
duże wyzwanie i wymaga odpowiednio licznego i harmonijnie działającego ze-
społu. Na jeszcze więcej trudności napotykają badacze decydujący się na za-
stosowanie schematu z udziałem par testerów, których zadaniem jest wzięcie 
udziału w rozmowie kwalifi kacyjnej, o czym była mowa wcześniej. Kolejnym 
problemem jest skonstruowanie takich par życiorysów, które byłyby ze sobą 
równoważne, co oznacza, że kandydaci powinni posiadać te same kwalifi kacje 
i doświadczenie. Niektóre, z pozoru mało istotne różnice, mogą dyskredyto-
wać danego kandydata kosztem drugiego. Tym samym CV jednego kandydata 
może być permanentnie odrzucane, wcale nie ze względu na jego narodowość 
czy płeć, ale na inną, z pozoru nieistotną cechę15. Z drugiej strony, zbyt po-
dobne pary CV mogą budzić podejrzenie u potencjalnego pracodawcy, dlate-
go też kandydaci powinni różnić się ukończonymi szkołami i ścieżkami kariery 
(nie na tyle jednak, żeby różnice te powodowały odrzucenie jednej aplikacji). 
Z tego powodu, badania powinny być poprzedzone pretestem, którego celem 
jest wykazanie, na ile dane pary CV są równoważne, a badania wewnętrznie 
trafne.

14 Zob. szerzej: I. Rorive, Proving Discrimina� on Cases. The Role of Situa� on Tes� ng…, op. cit., 
s. 59–60.

15 Przykładowo, w polskiej wersji badań wyniki pretestów wykazały, że list motywacyjny, 
w którym użyty został zwrot „z wyrazami szacunku” jest lepiej widziany, niż przy użyciu zwrotu 
„z poważaniem”, a kandydat ten ma większe szanse zdobycia posady. Szerzej na ten temat patrz 
w niniejszym tomie: K. Wysieńska, Nguyen, Serhij, czy Piotr? Pilotażowe badanie audytowe dys-
kryminacji cudzoziemców w rekrutacji, s. 337.
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Głównym zarzutem wysuwanym przez przeciwników stosowania testów 
dyskryminacyjnych jest argument o niezgodności omawianej metody ekspery-
mentalnej ze standardami etycznymi w naukach społecznych. Bowiem stosu-
jąc ją, badacze de facto uciekają się do prowokacji – używają podstępu, a więc 
posuwają się do oszustwa, w celu osiągnięcia rezultatów. Zarzuty te tyczą się 
szczególnie stosowania wyników badania jako dowodu sądowego w sprawie 
o dyskryminację. Nie można pozostać obojętnym na te problemy, należy jed-
nak pamiętać, że wiele metod w naukach społecznych (w szczególności dotyczy 
to metod eksperymentalnych i technik obserwacji uczestniczących) spotyka się 
z podobnymi zarzutami. Ze względu na wysoką wartość materiału empirycz-
nego, uzyskiwanego w wyniku przeprowadzenia badań omawianą techniką 
(w tym ich również przydatność w walce z dyskryminacją), nie wydaje się za-
sadnym rezygnacja z jej stosowania. W tym kontekście istotne jest branie pod 
uwagę standardów etycznych i dołożenie wszelkich starań, mających na celu 
eliminację ryzyka utraty anonimowości w badaniach społecznych.

Badania przy użyciu testów stosowane są na świecie od przeszło 40 lat. Po-
mimo ich mankamentów i argumentów wysuwanych przeciwko ich stosowaniu 
nie ulega wątpliwości, że są one w dalszym ciągu najlepszym sposobem wykry-
wania przypadków dyskryminacji bezpośredniej. W tym kontekście zastanawia 
dotychczasowy brak jakichkolwiek badań tego typu w Polsce, a także pomijanie 
w polskiej literaturze informacji na temat dokonań zagranicznych badaczy sto-
sujących omawianą metodę. Badania Instytutu Spraw Publicznych wypełnia-
ją tym samym dużą lukę w stanie wiedzy na temat dyskryminacji imigrantów 
w naszym kraju, poszerzając go o informacje na temat faktycznych zachowań 
pracodawców (a nie jedynie ich deklaracji) względem cudzoziemców.
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Owoc zatrutego drzewa?
Situa� on tes� ng jako dowód w sprawach o dyskryminację 

1. Wstęp

Techniki eksperymentalne, w tym testy dyskryminacyjne, mające na celu wy-
kazanie zachowań dyskryminacyjnych, zaczęto stosować w latach 60. i 70. 
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, początkowo głównie w obszarze 
wynajmu mieszkań oraz zatrudnienia1. Testy przeprowadzane były przez insty-
tucje publiczne, pracowników naukowych i aktywistów. Zaawansowane ba-
dania w przedmiocie testów dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie 
etniczne prowadziła także w latach 90. Międzynarodowa Organizacja Pracy2. 
Z biegiem czasu na kontynencie europejskim badacze oraz prawnicy zaczę-
li akceptować i stosować metodę situa� on tes� ng3. Wykorzystywano je także 
w pracy organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i sądów4. Jednak 
pomimo wielu lat doświadczenia w państwach anglosaskich i szeregu pogłębio-
nych badań naukowych, dopuszczalność stosowania tego typu dowodów w po-
stępowaniu sądowym wciąż wzbudza wątpliwości, a nawet kontrowersje.

1 Więcej na ten temat patrz w niniejszym tomie: M. Koss-Goryszewska, Testy dyskryminacyj-
ne. Charakterystyka techniki i zastosowanie w wybranych krajach, s. 301.

2 Metodologia badań opracowana przez: F. Bovenkerk, A manual for interna� onal compara-
� ve research on discrimina� on on the ground of „race” and ethnic origin, Genewa 1992. 

3 Należy zwrócić uwagę, że terminu „situa� on tes� ng” nie można tłumaczyć na język polski 
jako „testy sytuacyjne”, bowiem ma on przypisane inne znaczenie. Testami sytuacyjnymi w pol-
skiej nauce nazywa się testy zadaniowe czy symulacje – zatem uproszczone sytuacje, w których 
trenowane lub sprawdzane są niejako „na sucho” różnego rodzaju umiejętności przede wszyst-
kim zawodowe, w tym np. zachowania się w określonych sytuacjach [przyp. red.].

4 I. Rorive, Situa� on tests in Europe: Myths and reali� es, „European An� -Discrimina� on Law 
Review”, nr 3/2006, s. 33.
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W Polsce metoda ta jest praktycznie nieznana i niewykorzystywana. Wydaje 
się, że poza wąskim gronem specjalistów, zajmujących się prawem antydyskry-
minacyjnym, ani sądy, ani instytucje państwowe (także te powołane do przeciw-
działania dyskryminacji) o testach dyskryminacyjnych nigdy nie słyszały i nie wy-
kazują zainteresowania tematem. Warto zatem przyjrzeć się, jak inne kraje Unii 
Europejskiej uregulowały w swoich systemach prawnych możliwość wykorzysta-
nia wyników testów dyskryminacyjnych jako dowodów w procesie sądowym, 
aby następnie przeanalizować pod tym kątem polskie przepisy prawne. 

2. Doświadczenia innych krajów
w korzystaniu z wyników testów dyskryminacyjnych

w sprawach o dyskryminację

Przede wszystkim należy odróżnić testy eksperymentalne stosowane do celów 
naukowych od przeprowadzanych na potrzeby konkretnej sprawy w postępo-
waniu sądowym. W przypadku testów naukowych uzyskane wyniki niekoniecz-
nie muszą służyć udowodnieniu dyskryminacji w jednostkowej, konkretnej 
sprawie zawisłej przed sądem. Co nie znaczy, że nie mogą popierać twierdzeń 
powoda, uprawdopodobniając fakt dyskryminacji, której doświadczył. Przy za-
stosowaniu odpowiedniej metodologii badań i przeprowadzeniu ich na repre-
zentatywnej próbie, można je z powodzeniem wykorzystywać jako dane sta-
tystyczne, ukazujące, że w określonym sektorze obserwuje się dyskryminację 
pewnych grup mniejszościowych. W odniesieniu do testów dyskryminacyjnych 
przeprowadzanych na potrzeby procesu sądowego (ale także postępowania 
administracyjnego), sytuacja wygląda nieco inaczej – nie jest wcale oczywiste, 
czy możliwe jest wykorzystanie rezultatów takiego testu jako dowodu w spra-
wie, który miałby na celu uprawdopodobnienie faktu dyskryminacji. 

Na obszarze Unii Europejskiej testy dyskryminacyjne w jednych krajach 
są z powodzeniem stosowane, a w innych stanowią swego rodzaju terra incog-
nita. Największe doświadczenie w tym zakresie ma Wielka Brytania, ale testy 
te przeprowadzane są (lub były) również w Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Fin-
landii, Francji, Holandii, Słowacji, Szwecji, a także na Węgrzech i Łotwie5. W po-
zostałych państwach członkowskich metoda ta jest zupełnie nieznana albo też 
stosuje się ją, jednak brakuje badań lub orzecznictwa, które opisywałyby wy-
korzystywanie wyników testów do celów dowodowych. Stosowanie situa� on 
tes� ng jako jednego ze środków dowodowych wprost przewidują przepisy tyl-

5 I. Rorive, Proving Discrimina� on Cases – The Role of Situa� on Tes� ng, „European An� -Dis-
crimina� on Law Review”, nr 8/2009, s. 56.



313

Owoc zatrutego drzewa? Situa� on tes� ng jako dowód w sprawach o dyskryminację

ko kilku państw, na przykład Francji, Węgier i Belgii. W ustawodawstwach in-
nych krajów co prawda przepisy nie regulują bezpośrednio tej kwes� i, jednak 
dowody z testów dopuszcza się na podstawie ogólnych zasad dowodzenia. Taka 
sytuacja ma miejsce na przykład w Szwecji.

2.1. Wtyczki, informatorzy i szpiedzy

W niektórych krajach europejskich pomysł stosowania testów jako środków 
dowodowych w sprawach o dyskryminację nie dość, że początkowo nie znalazł 
uznania, to wręcz spotkał się z ogromną niechęcią i krytyką. Na przykład w Bel-
gii kwes� a ta została upolityczniona – ugrupowania prawicowe ostro krytyko-
wały wykorzystywanie tej techniki, a ówczesny premier nazywał testujących 
„wtyczkami i informatorami”, mówiąc, że nie wysyła się do mężczyzny nagiej 
kobiety, chcąc sprawdzić, czy jest cudzołożnikiem6. 

Przy okazji transpozycji dyrektyw równościowych7 w tym kraju okazało się, 
że testy dyskryminacji są niezwykle kontrowersyjną kwes� ą. Obowiązująca 
wcześniej federalna ustawa antydyskryminacyjna (Federal An� -Discirmina� on 
Act) z 25 lutego 2003 r. przewidywała możliwość powoływania się na dowody 
takie, jak dane statystyczne czy sytuacje testowe. Projekt aktu wykonawczego 
do ustawy wskazywał, jakie konkretnie wymogi musiałyby zostać spełnione, 
aby wyniki testów dyskryminacyjnych mogły zostać dopuszczone w postępowa-
niu sądowym. Jednak właśnie na skutek burzliwej debaty politycznej i ostrych 
słów płynących ze strony rządzących (par� ą koalicyjną w rządzie była wówczas 
VLD – fl amandzka par� a prawicowa), którzy jawnie wyrażali swój sprzeciw wo-
bec „organizowania zespołu szpiegów, wysyłania wtyczek, mających infi ltrować 
fi rmy, tworzenia gorących linii informacyjnych i przyzwalania na Big Brothera”, 
konsultacje nad rozporządzeniem zakończyły się niepowodzeniem. 

To pokazało, jak trudne jest osiągnięcie dwóch, zdawałoby się sprzecznych, 
celów. Z jednej strony bowiem stosowanie testów dyskryminacyjnych powinno 
być prawnie uregulowane, z dopracowaną  przez fachowców metodologią ba-
dań, co pozwoliłoby uniknąć nadużyć i nieodpowiedniego ich wykorzystywania. 
Poza tym wyraźne wprowadzenie tej instytucji do przepisów prawnych zachę-
całoby sędziów do stosowania odwróconego ciężaru dowodu, właśnie w opar-
ciu o testy. Z drugiej jednak strony, aby metoda ta okazała się funkcjonalna, 
musi być stosowana w elastyczny sposób. 

6 Ibidem, s. 57.
7 Dyrektywa Rady nr 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r., wprowadzająca w życie zasadę 

równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz dyrektywa 
Rady nr 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r., ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
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W Belgii termin situa� on tes� ng stał się tak problematyczny, że w końcu zo-
stał usunięty z ustawy przy okazji jej nowelizacji z 2007 r., zmieniającej dotych-
czasową ustawę z 2003 r. Zastąpiono go dwoma pojęciami: testu powtarzalno-
ści (recurrence tests) i testu podobieństwa (comparability tests) i w obecnym 
brzmieniu ustawa podaje jako przykład badanych sytuacji okoliczności dające 
przypuszczenie, że doszło do dyskryminacji bezpośredniej. Są to na przykład 
czynniki ujawniające pewną powtarzalność nierównego traktowania, m.in. po-
wtarzające się indywidualne skargi do organu równościowego czy czynniki po-
kazujące, że sytuacja domniemanej ofi ary jest podobna do sytuacji osoby, która 
nie posiada cech ofi ary8. Zatem prawo obowiązujące obecnie w Belgii o tyle le-
gitymizuje stosowanie testów (jako metody odwrócenia ciężaru dowodu), o ile 
są one przeprowadzane zgodnie z odpowiednią metodologią i nie sprowadzają 
się wyłącznie do prowokacji. 

Co ważne jednak, niezależnie od tego, jak sama technika została nazwana 
przez ustawodawcę belgijskiego, w praktyce sądy akceptują wyniki testów jako 
dowody w sprawach o dyskryminację. Pierwszą taką sprawą, rozpatrywaną 
jeszcze przed wejściem w życie ustaw równościowych, była sprawa rozstrzy-
gana przez Sąd Apelacyjny w Liège w 1998 r. Dotyczyła ona osoby niepocho-
dzącej z Europy, której odmówiono obsługi w jednym z barów. Osoba ta wró-
ciła tam następnego dnia ze znajomym, także o nieeuropejskim pochodzeniu 
i wyglądzie, który później w sądzie potwierdził, że menadżer odmówił przyjęcia 
od nich zamówienia, podczas gdy obsługiwał innych klientów pochodzących 
z Europy. Na tej podstawie menedżer baru został uznany winnym dyskrymina-
cji9. W innej sprawie brukselski Sąd I Instancji zastosował instytucję odwróco-
nego ciężaru dowodu, właśnie na podstawie wyników testów dyskryminacyj-
nych10. W tym przypadku dwoje ludzi o obcym pochodzeniu etnicznym zgłosiło 
się do agencji wynajmu lokali, chcąc zasięgnąć informacji na temat jednego 
z apartamentów. Agencja zażądała potwierdzenia, że osoby te otrzymują wyna-
grodzenie w wysokości co najmniej trzykrotności miesięcznego czynszu za wy-
najem, co jest częstą praktyką w Belgii. Spotkanie mające na celu obejrzenie 
mieszkania było umówione na następny dzień, jednak jeszcze tego samego 
dnia agencja poinformowała, że lokal został już wynajęty znajomemu właści-
ciela. Z uwagi na to, że mieszkanie było wciąż w ofercie agencji, para poprosiła 
znajomego, aby zadzwonił do niej i zapytał, czy ogłoszenie jest nadal aktualne. 
Kiedy znajomy powiedział agentowi, że pyta o mieszkanie w imieniu belgijskich 
znajomych, okazało się, że oferta jest aktualna i agent zaproponował spotka-
nie. Gdy zobaczył parę cudzoziemców, zaczął się wykręcać i tłumaczyć, że w za-

8 Ibidem, s. 58.
9 Sąd Apelacyjny Liège, wyrok z 11 marca 1998 r., www.diversite.be. 
10 Sąd Brukseli I Instancji, wyrok z dnia 3 czerwca 2005 r., www.diversite.be.
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sadzie właściciel wolał starszych lokatorów, którzy nie będą zakłócać spokoju 
w domu, gdzie sam również mieszkał. Po skonfrontowaniu tych faktów sędzia 
uznał, że zeznania powodów i ich znajomego były wystarczające, aby uprawdo-
podobnić nierówne traktowanie ze względu na ich obce pochodzenie. Pozwani 
nie potrafi li obalić tego domniemania i zostali uznani winnymi dyskryminacji11.

2.2. Uczciwość w procesie dowodzenia

Odmienne od belgijskiego rozwiązanie przyjęto we Francji, gdzie w latach 90. 
jedna z organizacji pozarządowych SOS Rasizm przeprowadziła serię testów 
w klubach nocnych.  Od tego czasu coraz częściej zaczęto stosować tę meto-
dę. Sąd Kasacyjny uzasadnił możliwość wykorzystania takiego dowodu z uwagi 
na „wolność dowodową” (freedom of evidence) w sprawach karnych. Następnie 
francuski Sąd Kasacyjny uznał dopuszczalność wyników testów dyskryminacji 
jako dowodów w trzech sprawach z 2000, 2002 i 2005 r. Dwie z nich dotyczyły 
klubów nocnych, do których nie wpuszczano osób o obcym pochodzeniu et-
nicznym, a jedna odmowy przez agenta nieruchomości wynajmu mieszkań oso-
bom nie będącym Francuzami. Po zamieszkach, jakie miały miejsce we Francji 
jesienią 2005 r., stosowanie testów jako dowodów w sprawach o dyskrymina-
cję zostało ofi cjalnie uznane, a ustawą z dnia 31 marca 2006 r. o równym trak-
towaniu wprowadzono odpowiednie zmiany w prawie karnym, o czym mowa 
będzie dalej. W tym samym roku wyposażono również w kompetencje do prze-
prowadzania testów francuski organ równościowy – HALDE (Haute Autorité de 
Lu� e contre les Discrimina� ons et pour l’Egalité), jednak jak pokazuje praktyka, 
stosuje je głównie do przeprowadzania testów do celów badawczych i nauko-
wych12. Należy jedynie ubolewać, że pomimo wyposażenia urzędników HALDE 
w szerokie kompetencje przeprowadzania testów „w terenie” w celu udowod-
nienia dyskryminacji, której doznał skarżący, organ ten praktycznie nie korzysta 
z tej możliwości w indywidualnych sprawach. 

We Francji impulsem do wprowadzenia przepisów antydyskryminacyjnych, 
podobnie jak w wielu innych państwach Unii, była konieczność dostosowania 
prawa krajowego do wymogów dyrektyw równościowych. Ustawą o równym 
traktowaniu z dnia 16 listopada 2001 r. uzupełniono istniejące regulacje, tj. ko-
deks pracy i kodeks karny. I tak w art. 225-1 kodeks karny penalizuje przestęp-
stwo dyskryminacji i wymienia przesłanki, z powodu których można doznać 
nierównego traktowania (m.in. ze względu na pochodzenie, wygląd fi zyczny, 

11 Więcej na temat situa� on tes� ng w Belgii można przeczytać w: V. van der Plancke, Les 
tribula� ons du tes� ng en Belgique; quels enseignements?, „Horizons stratégiques”, nr 5/2007, 
h
 p://www.strategie.gouv.fr/revue/ar� cle.php3?id_ar� cle=524.

12 I. Rorive, Proving …, s. 62–66.
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rzeczywistą lub domniemaną przynależność do określonej grupy etnicznej, na-
cji, rasy lub religii). Przepis art. 225-2 k.k. stanowi, że każdy, kto dopuszcza się 
dyskryminacji osoby fi zycznej lub prawnej, podlega karze pozbawienia wolno-
ści do lat dwóch i karze grzywny w wysokości 45 tys. euro, w przypadku np. od-
mowy świadczenia określonych dóbr i usług czy odmowy zatrudnienia13. 

Wyżej wspomniana ustawa o równym traktowaniu wprowadziła do kodeksu 
karnego możliwość stosowania i wykorzystywania wyników testów jako dowo-
dów w sprawach karnych. Zgodnie z art. 225-3-1 k.k. 

przestępstwem dyskryminacji jest także czyn popełniony przeciwko jednej lub więcej 
osób, które ubiegają się o dostęp do dóbr, usług, umów, o których mowa w art. 225-2, 
w celu udowodnienia istnienia dyskryminującego zachowania na tyle, na ile przedsta-
wiony został dowód takiego zachowania”. 

Innymi słowy, bez znaczenia jest fakt, że osoba doznająca dyskryminacji 
w danej sytuacji znalazła się z własnej woli, wręcz prowokacyjnie i w celu udo-
wodnienia istnienia takiego zachowania. Jeśli miał miejsce niedozwolony czyn, 
uznany on zostanie za przestępstwo, niezależnie od intencji ofi ary14. 

W celu dokładnego wyjaśnienia różnic między testami jako źródłem dowo-
du dla sądu a testami przeprowadzanymi na potrzeby nauki oraz właściwe-
go przeprowadzania dowodów z wykorzystaniem testów dyskryminacyjnych, 
wydano specjalny okólnik15, który z kolei został rozesłany przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości do wszystkich prokuratur i sądów. Zgodnie z zawartymi tam 
wytycznymi, jeżeli testujący daną sytuację, np. w zatrudnieniu, jest osobą zu-
pełnie fi kcyjną, podaje fałszywe informacje co do swojej tożsamości czy swo-
jego statusu, przestępstwo nie zostaje popełnione, bowiem odmowa zatrud-
nienia dotyczyła osoby nieistniejącej albo która w praktyce nie stała się ofi arą 
dyskryminacji. Oznacza to, że co najmniej jedna osoba z „pary” przeprowa-
dzającej test powinna być prawdziwa i nie może podawać fałszywych danych 
o sobie, podczas gdy druga osoba (personne de référence) może zostać „stwo-
rzona” na potrzeby danej sprawy (ale w stosunku do niej nie zostanie popeł-
nione przestępstwo)16.

13 E. Cediey, F. Foroni, Discrimina� on in access to employment on grounds of foreign origin 
in France. A na� onal survey of discrimina� on based on the tes� ng methodology of the Interna-
� onal Labour Offi  ce, „Interna� onal Migra� on Papers” nr 85E, Interna� onal Labour Organisa� on, 
Genewa 2008, s. 13–14, h
 p://www.ilo.org/public/english/protec� on/migrant/download/imp/
imp85e.pdf. 

14 Ibidem, s. 15.
15 Okólnik z dnia 26 czerwca 2006 r., B.O. du Ministère de la Jus� ce, nr 102, h
 p://www.

halde.fr/IMG/pdf/1665-2.pdf. 
16 G. Calvès, Au service de la connaissance et du droit: le “tes� ng”, „Horizons stratégiques”, 

nr 5/2007, s. 3, h
 p://www.strategie.gouv.fr/revue/IMG/pdf/ar� cle_Calves.pdf.
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Jak słusznie zauważa Gwénaële Calvès, francuska specjalistka od testów 
dyskryminacyjnych, i co warto jeszcze raz podkreślić, istnieje znacząca róż-
nica między wykorzystaniem testów w celach badawczych i w postępowaniu 
sądowym. Z co najmniej kilku powodów możliwości przeprowadzenia testów 
i wykorzystania ich wyników różnią się na płaszczyźnie naukowej (socjologicz-
nej) i prawnej. Po pierwsze, w przypadku badań naukowych obie osoby z pary 
testującej są (lub mogą być) fi kcyjne, co nie może mieć miejsca w przypadku 
testów wykorzystywanych jako dowody. Postępowanie sądowe w sprawach 
karnych wyklucza możliwość opierania się na testach, w których brały udział 
osoby fi kcyjne, stworzone na potrzeby danej sytuacji, np. rozmowy o pracę (ak-
torzy, wolontariusze podający się za kogoś innego, prezentujący fi kcyjne CV). 
Z punktu widzenia prawa karnego nie można zatem prowadzić postępowania 
przeciwko osobie, która dopuściła się dyskryminacji osoby fi kcyjnej. Po drugie, 
testy-badania naukowe mają na celu zbadanie jak największej liczby sytuacji, 
w których doszło do dyskryminacji, aby otrzymać interesujące dane statystycz-
ne. W postępowaniu sądowym celem jest ustalenie, czy doszło do zachowa-
nia dyskryminującego, czynu popełnionego przez konkretnie wskazaną oso-
bę17. Po trzecie, procedura „zatwierdzania” wyników testów wygląda inaczej 
w przypadku testów naukowych (ocenia się m.in. metodologię badań, ankietę 
i reprezentatywność grupy) niż w przypadku testów sądowych. Jeśli chodzi o te 
ostatnie, ramy wyznacza art. 427 kodeksu postępowania karnego, który nieja-
ko narzuca konieczność „ważenia” między przekonaniem sędziego co do pre-
zentowanego dowodu a wolnością dowodową obowiązującą w prawie karnym. 
Działania te mają na celu potwierdzenie ustaleń poczynionych w trakcie testu 
dyskryminacyjnego poprzez poszukiwanie elementów bardziej subiektywnych, 
które pozwoliłyby się upewnić co do istnienia u oskarżonego intencji dyskrymi-
nacji. 

Dobrym przykładem tego zagadnienia może być wspomniana wyżej spra-
wa z 2002 r., która trafi ła przed Sąd Apelacyjny. Dotyczyła ona tzw. selek-
cji na bramkach odbywającej się przy wejściu do wielu francuskich klubów 
– nie wpuszczano tam osób o innym pochodzeniu etnicznym. Przeprowadzono 
serię testów, które wykazały nierówne traktowanie tych osób. Zdaniem sądu 
jednak metodologia testów z zasady była nieobiektywna i nietransparentna. 
Sąd stwierdził, że została ona zastosowana przez stronniczą organizację po-
zarządową [SOS Racisme] i (…) przemawia wyłącznie do jej członków, dobrze 
poinformowanych, że celem operacji jest wykazanie segregacji przy wejściach 
do klubów nocnych. Ponadto sąd miał zastrzeżenia, że w badaniu nie uczest-
niczył urzędnik sądu, że nie zapewniono przejrzystości, naruszono prawa po-

17 Ibidem.
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zwanych oraz że zabrakło uczciwości, bezstronności, co jest niezwykle istotne 
w procesie dowodzenia w postępowaniu karnym. Sąd Kasacyjny nie podzielił 
tego rozumowania i odwołał się do zasady wolności dowodowej, przypomina-
jąc, że udowodnienie przestępstwa może odbywać się wszelkimi sposobami 
dostępnymi w postępowaniu karnym i nie istnieje przepis pozwalający sędziom 
odrzucić dowód przedstawiony przez stronę tylko dlatego, że został zdobyty 
nielegalnie lub w nieuczciwy sposób18. Należy pamiętać, że sprawa ta trafi ła 
na wokandę jeszcze przed zmianą kodeksu karnego w 2006 r. Wprowadzenie 
wyraźnej dyspozycji w kwes� i testów dyskryminacyjnych w kodeksie karnym 
i zaopatrzenie sędziów w wytyczne niewątpliwie przyczyniło się do rozjaśnienia 
sytuacji. 

Na koniec warto dodać, że w przeprowadzonym przez HALDE sondażu, któ-
rego celem było poznanie stanowiska francuskiej opinii publicznej, na pytanie 
czy testy dyskryminacyjne mogą być skuteczną metodą walki z dyskryminacją, 
prawie 74% respondentów odpowiedziało twierdząco19.

2.3. Prowokacja a wolność dowodowa

Krajem, w którym bardzo długo nie uznawano wyników testów jako dowodów 
w sprawach o dyskryminację, jest Szwecja. Testy były tam traktowane jako pro-
wokacja w sprawach karnych, jednak orzecznictwo jest w tej materii wyjątko-
wo skromne. Paradoksalnie wątpliwości co do możliwości korzystania z testów 
dyskryminacyjnych brały się stąd, że w Szwecji przyjęto system opierający się 
na tzw. wolnym dowodzie. Sąd szwedzki może skorzystać z dowodu mającego 
znaczenie w danej sprawie, niezależnie od tego, w jaki sposób został on zdo-
byty. W konsekwencji, mimo że policja i inne instytucje w Szwecji teoretycznie 
nie mają prawa do korzystania z prowokacji w stosowaniu prawa karnego, do-
wody zdobyte w ten sposób mogą być zaakceptowane przez sądy. Ma miejsce 
zatem sytuacja, w której przestępcza prowokacja jest zakazana, jednak wyko-
rzystanie dowodów z niej pochodzących jest dopuszczalne. 

W sprawie testów dyskryminacji wypowiedział się m.in. szwedzki Rzecznik 
ds. Dyskryminacji Rasowej, który zwrócił uwagę, że nie jest jasne, jak obowią-
zujące zasady i doktryna w kwes� i wykorzystywania dowodów z prowokacji 
mają się do przeprowadzanych przez inne państwowe instytucje testów dyskry-
minacyjnych (notabene także samego Rzecznika, jednak w dziedzinach innych 
niż prawo karne). Mimo że nie zostało to dookreślone, sądy zaakceptowały jako 
dowody wyniki testów, przeprowadzanych zarówno przez indywidualne osoby, 

18 I. Rorive, Proving…., s. 63–64.
19 www.halde.fr.
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jak i grupowo. Było to wyraźne przyzwolenie dla organizacji pozarządowych 
do korzystania z tego narzędzia, co nie oznacza, że nie napotykały one na trud-
ności w dowodzeniu dyskryminacji. Jednakże jeśli testy dyskryminacyjne były 
dobrze zaplanowane i rzetelnie przeprowadzone, ich wyniki miały znaczną war-
tość dowodową w sądzie. Poza tym przyczyniły się one do udowodnienia dys-
kryminacji w sprawach, w których wydawało się to prawie niemożliwe. Warto 
także pamiętać, że testy mogą spełniać ważną rolę edukacyjną w społeczeń-
stwie – szczególnie tam, gdzie zazwyczaj zaprzecza się istnieniu dyskryminacji20.

W Szwecji bodajże najbardziej znaną sprawą, która trafi ła przed sąd i w któ-
rej doszło do zastosowania technik eksperymentalnych, jest „kazus studentów 
prawa”21, gdy grupa studentów przeprowadziła badanie testowe w kilku restau-
racjach i klubach nocnych. Cztery osoby doznały dyskryminacji (nie pozwolono 
im wejść do lokalu ze względu na ich pochodzenie etniczne – inny wygląd) i wy-
stąpiły na drogę sądową. Zarówno sąd I instancji, jak i sąd odwoławczy uznały, 
iż nawet jeśli celem wizyt w lokalach było testowanie zachowań dyskryminacyj-
nych, osoby te stały się ofi arami nierównego traktowania. Na podstawie regu-
lacji prawa cywilnego Sąd Apelacyjny przyznał każdemu z czterech studentów 
odszkodowanie w wysokości ok. 1500 euro. Sąd Najwyższy zmniejszył jednak 
kwotę odszkodowania uznając, iż co prawda osoby stały się ofi arami dyskrymi-
nacji, to jednak ich celem i wolą nie było tak naprawdę dostanie się do lokalu, 
ale sprawdzenie pewnej sytuacji oraz testowanie określonego zachowania. Dla-
tego też okoliczności te wpłynęły na niższy wymiar odszkodowania. Jak widać, 
mimo że szwedzkie przepisy wprost nie dają możliwości przeprowadzania do-
wodu z testu dyskryminacyjnego, to jednak sądy je dopuszczają i w sprawach, 
w których udowodniona zostaje dyskryminacja, zasądzają odszkodowanie na-
wet tym osobom, które zostały zdyskryminowane niejako „na życzenie”.

2.4. Opłacani przez powoda agenci

Kwes� a stosowania testów do celów dowodowych była przez długi czas dys-
kutowana także i na Węgrzech. Tak naprawdę zaakceptowanie tego narzędzia 
nastąpiło dzięki prężnie działającej organizacji pozarządowej – NEKI (Legal De-
fence Bureau for Na� onal and Ethnic Minori� es). Jeden z jej członków przeby-
wając w Stanach Zjednoczonych obserwował, jak w praktyce wygląda „testo-
wanie” w sektorze wynajmu i sprzedaży nieruchomości. Na podstawie jego 
doświadczeń organizacja zaczęła przeprowadzać testy w ten sposób, że otrzy-

20 P. Lappalainen, NGOs, situa� on tes� ng in Sweden and the courts, w: Proving Discrimina� on 
Cases – The Role of Situa� on Tes� ng, red. I. Rorive, „European An� -Discrimina� on Law Review”, 
nr 8/2009, s. 80–81.

21 Ibidem, s. 81–84.
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mując skargę na nierówne traktowanie czy to w dostępie do usług, czy w za-
trudnieniu, wysyłała odpowiednio przeszkolonego „testera” w miejsce domnie-
manej dyskryminacji, który podawał się za klienta i z ukrycia rejestrował zajście. 
Na podstawie uzyskanych wyników i oceny całej sytuacji prawnicy organizacji 
podejmowali decyzję, czy i jakie w danej sprawie podjąć kroki prawne. Jeśli re-
zultaty testu potwierdzały zeznania osoby, która doświadczyła dyskryminacji, 
były dołączane jako dowód w postępowaniu w sprawie. Niestety sądy nie uzna-
wały ich jako dowodów, gdyż nie dotyczyły one bezpośrednio powoda. NEKI 
zmieniło zatem strategię i zamiast wysyłać samego testującego, wysyłało wraz 
z nim osobę, która skarżyła się na dyskryminację w miejscu, w którym jej do-
świadczyła. Jeżeli osoba ta była gorzej traktowana niż testujący, taka okolicz-
ność mogła już być uznana za dowód bezpośrednio dotyczący skarżącego. 

Jednak wciąż testy budziły kontrowersje. Część sędziów otwarcie mówiła 
o testujących jako opłacanych przez powoda agentach, którzy nie są obiektywni 
i w związku z tym niewiarygodni. Pomimo tego w coraz większej liczbie spraw 
testy były akceptowane jako dowody22. Brakuje wyroków, które szczegółowo 
odnosiłby się do prawnej możliwości dopuszczania tego typu dowodów w po-
stępowaniu. Jednak pośrednio w tej kwes� i wypowiedział się Sąd Najwyższy, 
uznając zeznania świadków – osób testujących – za dowody w sprawie z 2002 
r. o dyskryminację dwóch Romów, kiedy odmówiono wpuszczenia do dyskoteki 
osób o innym pochodzeniu etnicznym23. 

W 2004 r. przyjęte zostało rządowe rozporządzenie uznające prawo węgier-
skiego organu równościowego do przeprowadzania testów i prezentowania 
ich wyników w sądach. W rozporządzeniu można znaleźć m.in. defi nicję testu 
dyskryminacyjnego. Metodologię jego przeprowadzenia zawiera art. 13 ust. 1 
tego aktu, mówiący, że 

w związku z zachowaniem, środkiem, wymogiem, zaniedbaniem, wskazówką lub prak-
tyką podmiotu domniemanej dyskryminacji, organ ds. równego traktowania stawia 
w identycznej sytuacji dwie osoby, których różni jedynie określona cecha lub status […], 
ale które są podobne z punktu widzenia innych cech, i bada czynność domniemanej dys-
kryminacji w odniesieniu do tych osób, mając na uwadze zasadę równego traktowania24. 

Zgodnie z kolejnym ustępem tego artykułu „wyniki testów mogą być użyte 
jako dowód w postępowaniach wszczętych z powodu naruszenia zasady równe-
go traktowania”25.

22 I. Rorive, Proving …., s. 66–67.
23 A. Kádár, Report on measures to combat discrimina� on. Direc� ves 2000/43/EC and 

2000/78/EC. Country report 2008 Hungary, European network of legal experts in the non-dis-
crimina� on fi eld, s. 31, h
 p://www.non-discrimina� on.net/content/media/2008-HU-Country 
%20Report%20fi nal.pdf.

24 A. Kádár, Report on measures…., s. 29–30.
25 Ibidem.
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Ponadto węgierskie prawo zezwala na dołączenie do akt sprawy raportu 
z testów dyskryminacyjnych jako dowodu oraz na stosowanie testów w celu 
zdobycia dowodów, przyznając osobom testującym prawo występowania w roli 
powodów lub świadków. Zgodnie z art. 164(1) węgierskiego kodeksu postępo-
wania cywilnego fakty potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy co do zasady muszą 
być udowodnione przed sądem przez stronę zainteresowaną ich przyjęciem. 
Następnie kodeks stanowi, że sąd nie jest związany formalnymi zasadami do-
wodzenia w postępowaniu cywilnym i dysponuje swobodą oceną dowodów – 
może dopuścić wszelkie inne dowody pozwalające na ustalenie faktów sprawy. 
Zgodnie z tą regułą sądy nie są niczym ograniczone w dopuszczaniu dowodów 
w rozpatrywanej sprawie i mogą uznać za dowód zarówno zeznania świadków, 
jak i dokumenty – są one dowodem pod warunkiem, że wyrażają myśli istoty 
ludzkiej. Ponadto prawo zezwala na wszczęcie postępowania w swoim imieniu, 
ale również w imieniu i na rzecz innych osób, choć za ich zgodą26. 

Testy dyskryminacyjne na Węgrzech mogą być stosowane w przypadku 
podejrzenia dyskryminacji z powodu wszystkich cech chronionych prawem, 
we wszystkich wskazanych w przepisach obszarach. Co niezwykle ważne, wę-
gierskie sądy nie są już niechętne w dopuszczaniu tego typu dowodów w po-
stępowaniach w sprawach o dyskryminację, ale pod warunkiem, że w danej 
sytuacji uczestniczyli sami testujący. Innymi słowy wynik testów jako dowód 
ogólnej tendencji dyskryminacji, przedstawiony w celu poparcia indywidualnej 
sprawy, nie zostanie przyjęty, jeżeli testujący nie byli bezpośrednimi świadka-
mi skarżonego zachowania27. Warto dodać, że testy dyskryminacyjne są prze-
prowadzane na Węgrzech przez organizacje pozarządowe, organ równościowy, 
a także przez wyspecjalizowaną instytucję powołaną do ochrony praw konsu-
mentów28.

3.  Polskie prawo a testy dyskryminacyjne
jako dowód w sprawach o dyskryminację

Polska jest przykładem państwa, w którym techniki eksperymentalne do bada-
nia dyskryminacji, nie dość, że nie są stosowane, to wydają się nieznane za-
równo powołanym do przeciwdziałania dyskryminacji instytucjom państwo-
wym, jak również działającym w tym obszarze organizacjom pozarządowym. 
Sprawy nie ułatwia fakt, że przepisy prawne milczą na ten temat, poza tym wi-

26 F. Alemu, Tes� ng to prove racial discrimina� on: methodology and applica� on in Hungary, 
lipiec 2004, h
 p://www.errc.org/cikk.php?cikk=1016.

27 A. Kádár, Report on measures…, s. 30–31.
28 Ibidem, s. 32.
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dać wyraźny brak woli politycznej do zwrócenia uwagi na kwes� e dowodowe 
w sprawach dyskryminacyjnych29. Ponadto do takiego stanu rzeczy przyczynia 
się brak ustawy o równym traktowaniu, która regulowałaby kwes� e dyskry-
minacji w obszarach innych niż zatrudnienie, brak pogłębionych badań na te-
mat możliwości stosowania testów oraz ignorancja kolejnych rządów w kwe-
s� i polityki antydyskryminacyjnej. Poza paroma dziennikarskimi prowokacjami 
i próbami podjętymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka (choć nie stricte 
w sprawach o dyskryminację) oraz przez kilka prywatnych osób (które w kon-
sekwencji nie chciały ujawnić w sądzie, że pośrednio korzystały z tej metody), 
testy dyskryminacyjne w pełnym tego słowa znaczeniu nigdy nie były stosowa-
ne30. Nie ma zatem orzecznictwa, dającego jakiekolwiek wskazówki, jak należy 
traktować dowody pochodzące z ich zastosowania. Pojawia się jednak pytanie, 
czy gdyby takie testy zostały przeprowadzone w konkretnej sprawie, to ich re-
zultaty mogłyby zostać wykorzystane jako dowód na uprawdopodobnienie lub 
potwierdzenie faktu zaistnienia dyskryminacji w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym.

3.1. Odwrócony ciężar dowodu

Jedną z najważniejszych gwarancji ochrony praw ofi ar dyskryminacji, niezależ-
ną od sposobu wykazywania dyskryminujących zachowań (jakim jest test dys-
kryminacyjny), stanowi zasada odwróconego ciężaru dowodu, zgodnie z którą 
w przypadku domniemanej dyskryminacji to strona pozwana musi udowodnić, 
że nie naruszyła zasady równego traktowania. Oczywiście reguła ta nie oznacza, 
że osoba, która twierdzi, że stała się ofi arą dyskryminacji, zwolniona jest od po-
dejmowania jakichkolwiek działań i prób jej uprawdopodobniania. Na przykład 
dyrektywa rasowa 2000/43/WE31 wyraźnie stanowi, że: 

29 W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 23 lipca 2010 r. o wdrożeniu niektórych prze-
pisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (wersja przesłana na posiedzenie sta-
łego Komitetu Rady Ministrów) można przeczytać, że uwagi (zgłoszone przez Koalicję na Rzecz 
Równych Szans, której Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest członkiem) do projektu ustawy 
dotyczące możliwości wytaczania powództwa w przypadkach, w których ofi ara nie jest zindy-
widualizowana, oraz wprowadzenia tzw. sytuacji testowych nie zostały uwzględnione, „ponie-
waż znacząco wykraczają poza zakres regulacji dyrektyw oraz wymagałyby wprowadzenia zmian 
do ustawy Kodeks postępowania cywilnego, co z kolei – o ile pozytywnie zostałoby zaopiniowane 
przez Komisję Kodyfi kacyjną – wydłużyłoby uchwalenie ustawy na bliżej nieokreślony termin.”, 
h
 p://bip.kprm.gov.pl/g2/2010_08/3057_fi leot.pdf, s. 36.

30 Ł. Bojarski, Report on measures to combat discrimina� on. Direc� ves 2000/43/EC and 
2000/78/EC. Country Report 2008 Poland,  s. 26–27, h
 p://www.non-discrimina� on.net/content 
/media/2008-PL-Country%20Report%20fi nal.pdf.

31 Dyrektywa Rady Nr 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę rów-
nego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.
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osoba, która uważa się za pokrzywdzoną nieprzestrzeganiem wobec niej zasady rów-
nego traktowania, przedstawia przed sądem lub właściwym organem fakty, z których 
można domniemywać istnienie bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji. 

Zasada ta została wprowadzona do polskiego kodeksu pracy – przepis 
art. 183b § 1 in fi ne wprowadza przerzucenie ciężaru dowodu na pracodawcę 
w razie postawienia uprawdopodobnionego zarzutu naruszenia nakazu równe-
go traktowania i zakazu dyskryminacji. W takich przypadkach pracownik powi-
nien wskazać fakty uprawdopodobniające zarzut, a to pracodawca musi udo-
wodnić, że nie dopuścił się zarzucanych mu zachowań (przerzucenie ciężaru 
dowodu na pracodawcę)32. Odnosząc powyższe fakty do instytucji procesowej 
w postaci testu dyskryminacyjnego warto wyjaśnić, że w przypadku zastosowa-
nia zasady odwróconego ciężaru dowodu, dowód z testów dyskryminacyjnych 
będzie wykorzystywany na dalszym etapie procesowym, gdyż w pierwszym 
rzędzie to pracodawca ma wykazać, że nie naruszył zasady równego traktowa-
nia. Powód (pracownik), gdyby chciał podważyć dowody przedstawione przez 
pozwanego pracodawcę, może zgłosić wniosek dowodowy np. w postaci testu 
dyskryminacyjnego. Wydaje się bowiem, że stosowanie tego dowodu wyłącz-
nie jako środka mającego uprawdopodobnić fakt dyskryminacji (przed właści-
wym postępowaniem dowodowym) jest niecelowe, jako sprzeczne z zasadą 
ekonomii procesowej (może się bowiem okazać, że pracodawca nie jest w sta-
nie udowodnić swoich racji). 

Art. 183b § 1 kodeksu pracy wprowadza więc wyjątek od generalnej zasady 
rozkładu ciężaru dowodu w sporze cywilnoprawnym („odwraca” tę zasadę) – 
zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego 
faktu wywodzi skutki prawne. Oznacza to, że strona, chcąc udowodnić swoje 
twierdzenia, powinna przedstawić dowody na ich poparcie, zaś fakty nieudo-
wodnione nie zostaną uwzględnione i nie będą wywoływać skutków prawnych 
z nimi związanych, co w konsekwencji może prowadzić do przegrania sprawy33. 
Dowodzenie twierdzeń nie stanowi jednak obowiązku strony, sąd nie może też 
nakazać przeprowadzenia określonego dowodu34. Zasada ta nie stosuje się wy-
łącznie do postępowań w sprawach cywilnych, obowiązuje także w procesach 
np. z zakresu prawa pracy (oczywiście poza sprawami o dyskryminację), prawa 
ubezpieczeń oraz w postępowaniu przed sądem antymonopolowym35.

Wątpliwości pojawiają się w przypadku spraw o dyskryminację w obszarach 
innych niż zatrudnienie, wobec braku ogólnego przepisu wprowadzającego za-

32 W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010,  s. 53.
33 Kodeks cywilny, część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009, 

s. 116–117.
34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 119.
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sadę odwróconego ciężaru dowodu we wszystkich sprawach dotyczących naru-
szenia zasady równego traktowania. Czy w przypadku braku właściwych regula-
cji prawnych, zgodnie z którymi zasada ta miałaby być stosowana we wszystkich 
sprawach dyskryminacyjnych, w przypadku skargi podlegającej rozstrzygnięciu 
na drodze cywilnej sąd będzie stosował ogólną zasadę z art. 6 k.c.? W sytua-
cji, gdy ofi ara dyskryminacji, której odmówiono świadczenia usług z powodu 
jej odmiennego pochodzenia etnicznego, będzie dochodzić zadośćuczynienia 
na drodze cywilnej, zastosowanie powinna mieć zasada odwróconego cięża-
ru dowodu, zgodnie z dyspozycją dyrektywy rasowej. Czy polski sąd zastosuje 
ją mimo braku odpowiedniego przepisu implementującego przepis art. 8 ww. 
dyrektywy, zgodnie z którym 

Państwa Członkowskie podejmują takie środki, które są niezbędne, zgodnie z ich krajo-
wymi systemami prawnymi, w celu zapewnienia, że gdy osoba, która uważa się za po-
krzywdzoną nieprzestrzeganiem wobec niej zasady równego traktowania i przedstawia 
przed sądem lub właściwym organem fakty, z których można domniemywać istnienie 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, to na stronie pozwanej ciąży udowodnienie, 
że zasada równego traktowania nie została naruszona? 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej w wyjątkowych sytuacjach przepisy dyrektywy mogą być bezpośrednio 
stosowane. Na przykład w sprawie Comitato di Coordinamento per la Difensa 
Della Cava przeciwko Regione Lombardia (sygn. C – 236/92), Trybunał wskazał, że 

jeśli przepisy dyrektywy wydają się odnośnie ich treści bezwarunkowe i wystarczająco 
precyzyjne, jednostka może polegać na treści takich przepisów względem Państwa, gdy 
Państwo to nie wprowadziło takich przepisów do prawa wewnętrznego w terminie prze-
widzianym w dyrektywie lub też wprowadziło dyrektywę nieprawidłowo. 

W innym orzeczeniu w sprawie Komisji Europejskiej przeciw Hiszpanii (sygn. 
C – 71/92) Trybunał zwrócił uwagę, że interpretacja prawa krajowego musi 
uwzględniać reguły zawarte w dyrektywach, a w przypadku braku precyzyjnego 
wdrożenia do ustawodawstwa krajowego tam gdzie celem dyrektyw jest nada-
nie praw jednostce, jednostka ta może korzystać z pełni swoich praw i w razie 
potrzeby powoływać się na nie przed sądem krajowym. Ponadto w przypadku, 
gdy norma dyrektywy jest sformułowana wyraźnie i nie zależy od krajowych 
przepisów wykonawczych, wówczas wywiera skutek bezpośredni nawet wtedy, 
gdy nie została inkorporowana do prawa krajowego. Jednostka, opierając się 
na dyrektywie, może dochodzić swych praw przed sądami krajowymi (sprawa 
C – 103/88 Fratelli Constanzo SpA przeciwko Comune Milano). Zatem nic 
nie stoi na przeszkodzie, by wobec braku wdrożenia do polskich przepisów za-
sady odwróconego ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację w obszarach 
innych niż zatrudnienie powołać się na ww. przepis dyrektywy, który wydaje się 
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wystarczająco jasny i precyzyjny. Warto dodać, że również sam sąd rozstrzyga-
jący sprawę o dyskryminację może, a nawet powinien, zastosować zasadę od-
wróconego ciężaru dowodu, niezależnie od tego, czy wskazywała na taką moż-
liwość strona skarżąca36.

W przypadku spraw rozstrzyganych na drodze postępowania administra-
cyjnego sytuacja wygląda zupełnie inaczej – zgodnie z art. 77 § 1 k.p.a. Organ 
administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i roz-
patrzyć cały materiał dowodowy. Nie znajduje tu zastosowania zasada odwró-
conego ciężaru dowodu. Postępowanie ma charakter inkwizycyjny i widać 
wyraźnie sformułowany obowiązek organu do rzetelnego przeprowadzenia 
postępowania dowodowego, co oznacza inicjowanie z urzędu i przeprowadza-
nie niezbędnych dowodów. Nie można mówić o jakimkolwiek rozkładzie cię-
żaru dowodu – nie występują tu żadne elementy zasady kontradyktoryjności; 
to organ działając jak inkwizytor, ma obowiązek zgromadzić wszelkie dowo-
dy37. Oczywiście strona na poparcie swoich twierdzeń może, a nawet powinna, 
wnosić dowody, jeśli mają one znaczenie dla sprawy. A w przypadku zarzutu 
dyskryminacji, organ będzie musiał wykazać, że nie dopuścił się naruszenia za-
sady równego traktowania 

Wydaje się zatem, że w obszarach innych niż zatrudnienie, np. w dostępie 
do usług z uwagi na brak przepisów prawnych, które wprowadzałyby obo-
wiązek stosowania odwróconego ciężaru dowodu, powołanie się wyłącznie 
na przepisy dyrektyw i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej w warunkach polskich może być problematyczne. 

Ponadto w obecnym stanie prawnym będzie to skomplikowane, chociażby 
z uwagi na brak przepisów wyraźnie wskazujących na obowiązywanie zakazu 
dyskryminacji nie tylko wertykalnie, tj. w relacjach państwo-obywatel, ale tak-
że horyzontalnie tj. na linii obywatel-obywatel. Horyzontalne rozumienie zasady 
równego traktowania potwierdziłaby, jeśli wejdzie w życie w brzmieniu zapro-
ponowanym przez rząd, ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Euro-
pejskiej w zakresie równego traktowania, o której mowa będzie nieco później. 

36 Na przykład bułgarski Sąd Apelacyjny wobec niepełnej implementacji dyrektywy rasowej 
do ustawodawstwa krajowego w wyroku z dnia 18 stycznia 2008 r. powołał się na bułgarską Kon-
stytucję i regulacje międzynarodowe – Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz Konwencję 
Narodów Zjednoczonych w sprawie przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji rasowej 
i zastosował przewidzianą prawem unijnym instytucję odwróconego ciężaru dowodu uznając, 
że stosowanie tej zasady jest jak najbardziej uzasadnione słabszą pozycją osoby doznającej dys-
kryminacji, a celem regulacji antydyskryminacyjnych jest przecież zapewnienie jednostce sku-
tecznej ochrony. Sprawa dotyczyła dyskryminacji romskiej kobiety przez szpital w przedmiocie 
odmowy udzielania pomocy medycznej w nagłym przypadku – sąd orzekł, iż w sprawie tej doszło 
do dyskryminacji ze względu na rasę.

37 Ibidem, s. 120–121.
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Art. 13 ust. 1 projektu ustawy stanowi, że Każdy, wobec kogo zasada równego 
traktowania została naruszona, ma prawo żądać zaniechania działań […]. Wte-
dy także będzie można stosować zasadę odwróconego ciężaru dowodu w postę-
powaniach w sprawach innych niż dyskryminacja w zatrudnieniu, gdyż ustawa 
wprost ureguluje tę kwes� ę. Aktualnie, bez odpowiednich przepisów, dysku-
syjne jest w ogóle wytaczanie powództw o dyskryminację w obszarach innych 
niż zatrudnienie. Na jakiej podstawie moglibyśmy bowiem oprzeć powództwo? 
Nie wystarczy odwołanie się do Konstytucji czy regulacji międzynarodowych, 
wątpliwe jest także bezpośrednie stosowanie przez sądy przepisów dyrektyw. 
Możliwe wydaje się wytoczenie powództwa z tytułu naruszenia swoich dóbr 
osobistych – godności – poprzez czyjeś dyskryminujące traktowanie. W tym 
przypadku jednak należy udowodnić naruszenie dobra osobistego, a pozwany 
winien wykazać bezprawność działania. Przy zastosowaniu zasady odwróconego 
ciężaru dowodu byłoby to jedynie uprawdopodobnienie naruszenia, a ze strony 
pozwanego obowiązek wykazania, że nie dopuścił się aktu dyskryminacji. 

3.2. Nadużycie prawa i prowokacja

Ewentualne problemy w wykorzystaniu wyników testów dyskryminacyjnych 
jako dowodu w sprawie, np. o dyskryminację w zatrudnieniu, może także po-
wodować przyjęty na gruncie prawa cywilnego, ale także prawa pracy, zakaz 
nadużycia prawa podmiotowego. Zgodnie z art. 8 kodeksu pracy 

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodar-
czym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie 
lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta 
z ochrony. 

Przepis ten jest dokładnym powtórzeniem art. 5 kodeksu cywilnego, dlatego 
w celu jego interpretacji można posiłkować się doktryną i dorobkiem orzeczni-
ctwa prawa cywilnego. Przepis ten zawiera w sobie klauzulę współżycia społecz-
nego, która dotyczy naruszenia norm moralnych, obyczajowych i zwyczajowych 
oraz wyznacza granice, w ramach których dopuszczalne jest korzystanie z praw 
podmiotowych. Przyjmując, że klauzula ta nie doznaje już w dzisiejszych czasach 
żadnych ograniczeń ideologicznych38 i odwołuje się wyłącznie do powszechnie 
uznanych w kulturze naszego społeczeństwa wartości, które są zarazem dzie-
dzictwem i składnikiem kultury europejskiej39, należy się zastanowić, co w kon-
tekście stosowania testu dyskryminacyjnego oznacza pojęcie „zasad współżycia 

38 Kryterium to do roku 1990 r. miało silną konotację ideologiczną, gdyż odnosiło się do „Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej”, którą to formułę zachował kodeks cywilny w pierwotnej wersji.

39 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2000 r., SK 5/99.
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społecznego”. Zdaniem niektórych autorów są to szczególne reguły postępo-
wania w życiu społecznym (Stefan Grzybowski), według innych ogólnie uznane 
normy moralne, zawierające reguły postępowania w stosunkach między ludźmi 
(Adam Szpunar)40. Czy w  takim rozumieniu testy dyskryminacyjne, noszące ce-
chy prowokacji, mającej na celu wykazanie dyskryminacji, można byłoby uznać 
za działanie niemoralne, naruszające ogólnie przyjęte zasady i wartości?

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego 

klauzula generalna zawarta w art. 5 k.c. nie może być rozumiana jako pozostawienie 
sądowi orzekającemu dowolności w udzielaniu stronie powodowej ochrony prawnej lub 
odmowy takiej ochrony41. 

Wyraża ono dominujące w piśmiennictwie i orzecznictwie wąskie ujęcie kon-
strukcji nadużycia prawa podmiotowego, co oznacza możliwość powoływania 
się na art. 5 k.c. tylko w przypadku verba legis „czynienia użytku ze swego pra-
wa”42. Wąska koncepcja nadużycia prawa wymaga, by za każdym razem ustalić 
istnienie uprawnienia (materialnoprawnego) po stronie osoby, której zacho-
wanie jest przedmiotem oceny. Brak prawa podmiotowego eliminuje nato-
miast dopuszczalność oceny zachowania osoby w świetle art. 5 k.c.43. Poza tym 
wskazuje się na ostrożność i umiar w stosowaniu tego przepisu, gdyż art. 5 k.c. 
nie jest normą nadrzędną w stosunku do innych norm obowiązującego prawa. 
Jeśli dana instytucja prawna, na tle której miałoby dojść do stwierdzenia naduży-
cia prawa, jest uregulowana przepisami, wyłączenie stosowania klauzuli z art. 5 
k.c. ma miejsce z uwagi na treść innych przepisów. Podkreśla się także, że po-
winno się wyłączyć stosowanie tego przepisu w przypadku nadrzędnego intere-
su społecznego oraz ze względu na ochronę wartości wyższego rzędu44. Wreszcie 
istotny w kontekście spraw o dyskryminację wydaje się postulat wnikliwego roz-
ważenia wszystkich okoliczności danej sprawy – sąd nie powinien się kierować

z góry założonymi schematami, zwłaszcza związanymi z charakterem podmiotów, któ-
rych zachowanie jest poddane ocenie. Orzeczenie musi się opierać na wszechstronnym 
uwzględnieniu okoliczności konkretnego wypadku45.
 
Skutkiem skorzystania z konstrukcji „nadużycia prawa” jest odmowa udzie-

lenia ochrony prawnej. Może to być na przykład odmowa uwzględnienia po-

40 M. Pyziak-Szafnicka, Kodeks cywilny..., s. 84.
41 Wyrok z dnia 3 lutego 1998 r., I CKN 459/97 Lex, nr 78424, cyt. za: M. Pyziak-Szafnicka, 

Kodeks cywilny..., s. 71.
42 Ibidem, s. 72.
43 Ibidem, s. 76.
44 Ibidem, s. 114.
45 Ibidem, s. 103.
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wództwa, którego wniesienie stanowi wyraz nadużycia prawa w sytuacji, gdy 
samo zgłoszenie żądania może być uznane za sprzeczne z ww. zasadami albo 
powództwo jest następstwem pozasądowego zachowania, mającego miejsce 
jeszcze wcześniej, które sąd oceni jako nadużycie prawa46. 

Jeżeli chodzi o przesłankę bezprawności zachowania naruszającego zasady 
wymienione w art. 5 k.c., nasuwa się wątpliwość, czy przeprowadzenie testów 
dyskryminacyjnych można uznać za bezprawne. Bezprawność nadużycia polega 
na tym, że ma miejsce „wkroczenie w cudzą sferę praw podmiotowych” i do-
tyczy wyłącznie osoby, której prawa zostały naruszone. Czy w tym znaczeniu 
można uznać np. sytuację weryfi kacji dyskryminującej praktyki pracodawcy 
za bezprawną, naruszającą jego sferę praw podmiotowych? 

Z zakazem nadużycia prawa podmiotowego wiąże się doktryna „owoców 
zatrutego drzewa” i zanim przejdę do przeanalizowania przepisów odnoszą-
cych się do przedmiotu i oceny dowodów w postępowaniu sądowym, warto 
odnieść się w kilku słowach do reguły zakazującej wykorzystywania w procesie 
dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem. Doktryna ta, wypracowa-
na w prawie amerykańskim, nie przyjęła się w systemach prawnych kontynentu 
europejskiego, w których nie istnieje ogólny zakaz wykorzystywania tego typu 
dowodów w postępowaniu cywilnym (wyjątkiem w tym zakresie są Niemcy). 
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że obowiązująca w większości 
krajów europejskich zasada swobodnej oceny dowodów wyklucza potrzebę 
wypracowania doktryny owoców zatrutego drzewa47.

Czym jest dowód uzyskany w sposób sprzeczny z prawem? Zdaniem nie-
których autorów jest to dowód uzyskany niezgodnie z prawem materialnym, 
ale także uzyskany w sposób niezgodny z przepisami postępowania cywilne-
go. Pojęcie „dowodu niedopuszczalnego” w postępowaniu cywilnym łączy się 
nie tylko z dowodem uzyskanym w sposób sprzeczny z prawem, ale i z zasada-
mi współżycia społecznego oraz powszechnie akceptowanymi normami etycz-
nymi48. Polski kodeks postępowania cywilnego nie zawiera ogólnego zakazu 
wykorzystywania w postępowaniu cywilnym dowodów uzyskanych w sposób 
sprzeczny z prawem. Jednakże analiza przepisów Konstytucji, kodeksu cywil-
nego (art. 5) oraz kodeksu pracy (art. 8), wyrażających wspomniany wcześ-
niej zakaz nadużycia prawa, uzasadniałaby tezę o niedopuszczalności wyko-
rzystywania w postępowaniu cywilnym dowodów uzyskanych w taki właśnie 
sposób49.

46 Ibidem, s. 98.
47 A. Laskowska, Dowody w postępowaniu cywilnym uzyskane w sposób sprzeczny z prawem, 

„Państwo i Prawo”, nr 12/2003, s. 90.
48 A. Laskowska, Dowody… , op. cit., s. 89.
49 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1, T. Ereciński, Warszawa 2007, s. 539.
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Sąd rozstrzyga daną sprawę w oparciu o zgromadzony w niej materiał do-
wodowy, kierując się zasadą swobodnej oceny dowodów, interpretowaną 
w świetle zasady równości stron – uczestników postępowania, a także zasadą 
kontradyktoryjności, umożliwiającej sądowi wykluczenie dowodów niewiary-
godnych oraz uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem50. Co prawda na mocy 
art. 6 k.c. i 232 k.p.c. (o czym napiszę niżej) na stronach ciąży obowiązek udo-
wodnienia faktu, z którego wywodzą skutki prawne, to w odniesieniu do spraw 
o dyskryminację powinna mieć zastosowanie zasada odwróconego ciężaru 
dowodu (która wyrażona jest obecnie jedynie w przepisach kodeksu pracy). 
W tym przypadku zasada równości stron doznaje pewnego ograniczenia i zgod-
nie z regułą odwróconego ciężaru dowodu to strona pozwana zobowiązana 
jest obalić powstałe domniemanie dyskryminacji. 

W polskim prawie brakuje zatem generalnego zakazu wykorzystywania 
w postępowaniu cywilnym dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z pra-
wem. Jednakże analiza szeregu przepisów oraz orzecznictwa skłania do przy-
jęcia, że takie dowody nie będą dopuszczone przez sąd. Pytanie, jakie się po-
jawia, brzmi następująco: czy wyniki testów dyskryminacyjnych, użyte jako 
dowód w postępowaniu cywilnym, można uznać za dowody uzyskane w spo-
sób niezgodny z prawem? W sprawach o dyskryminację, w których zastosowa-
no testy, dochodziłoby zapewne do „ważenia” praw dwóch stron postępowa-
nia, przy zastosowaniu zasady, że naruszenie praw jednej osoby nie może być 
uzasadnione dążeniem do ochrony prywatnego interesu drugiego człowieka51. 
Jednakże w stosunkach typu pracodawca-pracownik, usługodawca-usługobior-
ca lub urzędnik-petent trudno byłoby uzasadnić tezę, że testując zachowanie 
dyskryminacyjne, badający narusza jakiekolwiek uprawnienia przysługujące 
tym podmiotom, a więc że działanie to nosi cechy bezprawności.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o instytucji prowokacji, która 
co prawda nie powinna być utożsamiana z testami dyskryminacyjnymi, jednak 
– jak pokazuje doświadczenie innych krajów – nieraz pojawiały się takie po-
równania. Na gruncie prawa polskiego jedynie kodeks karny odnosi się wprost 
do tego zagadnienia – zgodnie z art. 24 k.k. Odpowiada jak za podżeganie, 
kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakła-
nia ją do popełnienia czynu zabronionego. Celem prowokatora nie jest jednak 
rzeczywiste dokonanie czynu zabronionego przez osobę nakłanianą, a rezultat 
podjętego przez nią czynu przestępnego oraz konsekwencje w postaci wszczę-
cia i prowadzenia przeciwko niej postępowania karnego52. W tym znacze-

50 A. Laskowska, Dowody..., op. cit., s. 93.
51 Ibidem, s. 101.
52 Kodeks karny, część ogólna, tom I. Komentarz do artykułów 1–31, red. M. Królikowski, 

R. Zawłocki, Warszawa 2010, s. 729–730.
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niu nie można mówić o prowokacji w kontekście testów dyskryminacyjnych, 
np. w takich obszarach jak zatrudnienie, mieszkalnictwo lub dostęp do pomocy 
społecznej przede wszystkim dlatego, że ewentualne zachowanie dyskrymina-
cyjne nie będzie przestępstwem w rozumieniu kodeksu karnego. Można by-
łoby co prawda teoretycznie rozważyć sytuację, kiedy badane metodą testów 
dyskryminacji byłoby zachowanie osoby nawołującej do nienawiści na tle ra-
sowym, który to czyn wyczerpuje już znamiona przestępstwa. Trudno byłoby 
jednak udowodnić twierdzenie o nakłanianiu takiego podmiotu do popełnienia 
przestępstwa. W kontekście prawa karnego ciekawym zagadnieniem jest także 
problematyka wykorzystywania w procesie karnym „owoców zatrutego drze-
wa”, jednakże omówienie tego zagadnienia wykracza poza ramy niniejszego 
opracowania53.

Warto też zauważyć, że – nawet przyjmując, iż techniki eksperymentalne 
są rodzajem „prowokacji” – to analogicznie do przypadku prawa karnego, pod-
żeganie nie zwalnia sprawcy czynu z odpowiedzialności za popełnienie prze-
stępstwa, a prowokacja w postaci testu nie zwalania np. pracodawcy z odpo-
wiedzialności za akt dyskryminacji. 

3.3. Swobodna ocena dowodów

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość przeprowadzenia do-
wodu z dokumentów, przesłuchania świadków, zeznań biegłych, oględzin oraz 
przesłuchania stron. Katalog ten nie jest zamknięty i podobnie prezentuje się 
w kodeksie postępowania administracyjnego, który w art. 75 § 1 wyraźnie sta-
nowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wy-
jaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 

Zgodnie z art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu są fakty, mające dla roz-
strzygnięcia sprawy istotne znaczenie, co oznacza, że wszelkie zdarzenia i sta-
ny faktyczne, które są ważne dla danej sprawy, mogą podlegać dowodzeniu. 
Selekcji faktów dokonuje sąd przy uwzględnieniu zasady prawdy materialnej 
i zasady kontradyktoryjności. Co ważne, istotność dowodu bezpośrednio wy-
nika z przedmiotu postępowania i wiąże się z tym, co twierdzą obie strony. 
Istotność jest także oceniana przez sąd54. Z problematyką tą ściśle związane 
jest zagadnienie ciężaru dowodu, unormowane w art. 6 kodeksu cywilnego 
i art. 232 k.p.c. Zgodnie z przepisem kodeksu postępowania cywilnego strony 

53 Więcej na ten temat S. Skubisz, Problematyka wykorzystania w procesie karnym „owoców 
zatrutego drzewa, w: Nowa kodyfi kacja prawa karnego, t. VIII, red. L. Bogunia, Wrocław 2001, 
R. Janiszowski-Downarowicz, Granice dozwolonej prowokacji w polskim prawie karnym, „Proku-
ratura i Prawo”, nr 3/2009.

54 T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego…, op. cit., s. 538.
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są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywo-
dzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę. Ozna-
cza to, że jeżeli strona twierdzi, iż jakiś fakt miał miejsce, powinna przedstawić 
na to dowód. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że sąd co prawda może sam do-
puścić dowód niewskazany przez stronę, ale nie jest to jego obowiązek, a pra-
wo. Nie musi on zastępować swoim działaniem bezczynności strony i kieruje 
się własną oceną, czy zgromadzony materiał jest wystarczający do rozstrzygnię-
cia sprawy55. W literaturze można się spotkać ze stanowiskiem, że sąd ma obo-
wiązek działania z urzędu, jeżeli przemawia za tym interes publiczny56. Innymi 
słowy, w sytuacjach szczególnych sąd powinien dopuścić dowód niewskazany 
przez strony (na przedstawiane przez nie istotne i sporne okoliczności faktycz-
ne), gdyby w jego ocenie zebrany w toku sprawy materiał dowodowy nie wy-
starczał do jej rozstrzygnięcia57.

Zasada swobodnej oceny dowodów unormowana jest w art. 233 § 1 k.p.c., 
zgodnie z którym sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego 
przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. 
Reguła ta oznacza zatem, że sąd ocenia materiał dowodowy z uwzględnieniem 
wszystkich dowodów przeprowadzonych w postępowaniu, jak również wszel-
kich okoliczności towarzyszących przeprowadzaniu poszczególnych dowodów 
i mających znaczenie w ocenie ich mocy i wiarygodności58. Przepis ten przy-
znaje sędziemu znaczny luz decyzyjny w ocenie materiału dowodowego, który, 
co warto podkreślić, z jednej strony może nieść pewne ograniczenia, z drugiej 
jednak daje przestrzeń do ewentualnego przyjęcia dowodu z testu dyskrymina-
cyjnego.

Zasada swobodnej oceny dowodów odnosi się do wyboru określonych 
środków dowodowych i do sposobu ich przeprowadzenia. Jej granice wyzna-
czają 3 czynniki: logiczny, ustawowy i ideologiczny59. Pierwszy z nich oznacza, 
że wnioski z analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego mają 
być logicznie prawidłowe, a między różnymi wnioskami sądu nie mogą istnieć 
sprzeczności. Czynnik ustawowy to reguła, zgodnie z którą swobodna oce-
na dowodów musi się dokonywać na podstawie warunków określonych przez 
prawo procesowe – dowody powinny być prawidłowo przeprowadzone, a sąd 
zobowiązany jest dokonać wszechstronnego rozważenia zebranego materiału 
oraz przeprowadzić selekcję dowodów i należycie uzasadnić swój wybór w wy-
roku. Ostatni element – ideologiczny – wydaje się szczególnie istotny. 

55 M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 357.
56 T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego…, op. cit., s. 550.
57 Ibidem, s. 348.
58 Ibidem, s. 349.
59 Ibidem, s. 552.
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Musi istnieć zgodność między wewnętrznym przekonaniem sędziego, ukształtowanym 
na podstawie logicznej i wszechstronnej analizy dowodów, a jego świadomością praw-
ną. Obok znajomości przepisów, doktryny i orzecznictwa na postępowanie sędziego 
i sposób oceny przez niego różnych środków dowodowych wpływają także informacje 
dotyczące różnych faktów życia społecznego, jego ogólna kultura prawna, jak również 
system pozaprawnych reguł i ocen społecznych, do których odsyłają przepisy obowiązu-
jącego prawa60. 

Zasada swobodnej oceny dowodów, jako antyteza dowolności, odnosi się 
do wszystkich środków dowodowych, co jednak nie oznacza, że nie ma różnicy 
w podejściu do poszczególnych ich rodzajów. W każdym razie nie ma podstaw 
do przyjęcia jakiejś formalnej hierarchii środków dowodowych z punktu widze-
nia ich wiarygodności i mocy61. Ponadto sąd nie zawsze musi brać pod uwagę 
materiały źródłowe. Pozytywne ustalenia może on opierać także na dowodach 
pośrednich. Jak zauważył Sąd Najwyższy, w systemie opierającym się na swo-
bodnej ocenie dowodów i tzw. dowodzie wolnym nie można z góry pozbawiać 
mocy dowodowej innych dowodów (obok dowodów bezpośrednich)62. Zasada 
swobodnej oceny dowodów obowiązuje także na gruncie postępowania admi-
nistracyjnego – zgodnie z art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej ocenia 
na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność zosta-
ła udowodniona, choć nie należy zapominać, że postępowanie administracyjne 
różni się w swoim charakterze od postępowania cywilnego.

Z punktu widzenia stosowania testów dyskryminacyjnych istotne znaczenie 
ma art. 308 § 1 k.p.c., zgodnie z którym sąd w toku postępowania może do-
puścić dowód o charakterze wizualnym i audialnym (np. dowód z fi lmu, telewi-
zji, fotokopii, fotografi i, płyt lub taśm dźwiękowych, a także innych przyrządów 
utrwalających lub przenoszących obrazy albo dźwięki). Ze względu na coraz 
większe techniczne możliwości manipulowania takimi dowodami, dowód powi-
nien zostać przeprowadzony w sposób wykluczający możliwość zniekształcenia 
zawartych w nim informacji. W tym przypadku ma zastosowanie także zasada 
swobodnej oceny dowodów zawarta w art. 233 k.p.c.63 Zatem sąd teoretycznie 
mógłby dopuścić dowód z nagrania, na którym utrwalona zostałaby np. rozmo-
wa telefoniczna w sprawie wynajmu mieszkania, podczas której właściciel od-
mawia zawarcia umowy z osobą o innym pochodzeniu etnicznym, ale już chwi-
lę później umawia się na spotkanie z „autochtonem”.

Przedstawiona wyżej doktryna dowodów zdobytych niezgodnie z prawem 
silnie wiąże się z treścią prawa do prywatności, natomiast argument, że test 

60 Ibidem, s. 554.
61 A. Jakubecki, Kodeks..., op. cit., s. 350.
62 T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego…, op. cit., s. 556.
63 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2010, s. 507.
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dyskryminacyjny narusza prawo do prywatności (np. prywatnego najemcy 
czy nawet pracodawcy) był podnoszony w trakcie debaty, jaka miała miejsce 
w Belgii, o czym była mowa wcześniej64. Pojawia się także kontrowersja, że sto-
sowanie przepisów o równym traktowaniu narusza wolność zawierania umów 
(zatrudnienia pracownika, wpuszczenia do klubu czy wynajęcia mieszkania lo-
katorowi według swojego wyboru). Takie rozumowanie jest jednak niewłaści-
we w kontekście ogólnego zakazu dyskryminacji, wskutek którego ograniczona 
zostaje wolność „kontraktowania”. Sens zakazu dyskryminacji bierze się m.in. 
stąd, że osoba fi zyczna lub prawna zatrudniająca, świadcząca pewne usługi lub 
produkująca dobra, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, nie jest w peł-
ni wolna, jeśli dokonuje wyborów zawodowych w oparciu o swoje preferencje 
lub uprzedzenia, np. niechęć do osób homoseksualnych czy o innym kolorze 
skóry.

Wracając na moment do kwes� i korelacji między wykorzystywaniem do-
wodu „owoców zatrutego drzewa” a prawem do prywatności, orzecznictwo 
sądów polskich w tej materii wydaje się dosyć zróżnicowane. Na przykład 
w jednej ze spraw sąd uznał, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie w po-
stępowaniu cywilnym taśmy magnetofonowej czy wideo, która nagrana została 
bez zgody lub wiedzy osoby zainteresowanej, jeżeli nagranie dotyczy jej życia 
prywatnego i zostało wykonane w domu, ogrodzie albo hotelu65. Ale już w in-
nej sprawie sąd uznał za dowód w procesie rozwodowym w zakresie wykaza-
nia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego nagranie magnetofonowe rozmów 
prowadzonych przez strony, nawet jeśli tych nagrań dokonano bez wiedzy jed-
nej z nich66.

Kodeks postępowania cywilnego w art. 309 stanowi jednak, że sposób 
przeprowadzenia dowodu innymi środkami dowodowymi sąd określi zgod-
nie z ich charakterem, stosując odpowiednio przepisy o dowodach. Przepis 
ten sprawia, że katalog dowodów nie jest zamknięty i otwiera drogę do wy-
korzystania w postępowaniu dowodowym wszelkich innych zdobyczy wiedzy 
i techniki. W doktrynie i praktyce do „innych środków dowodowych” zalicza się 
m.in.: dokumenty związane z urządzeniami przesyłającymi wiadomości na od-
ległość lub urządzeniami rejestrującymi, wywiad środowiskowy, wydruk kom-
puterowy i eksperyment sądowy67.

64 V. van der Plancke, Les tribula� ons du tes� ng en Belgique..., op. cit., s. 4–5.
65 A. Laskowska, Dowody..., op. cit., s. 99.
66 Ibidem, s. 508.
67 Ibidem, s. 437.
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4. Podsumowanie

W polskim prawie nie ma przepisu mówiącego wprost o możliwości stosowa-
nia dowodów z testów dyskryminacyjnych w sprawach sądowych czy admini-
stracyjnych. Choć zacząć należałoby raczej od stwierdzenia, że brakuje w ogóle 
regulacji, poza kodeksem pracy, wprowadzających zasadę równego traktowania 
wyrażoną w Konstytucji i dających możliwość dochodzenia roszczeń od osób 
prywatnych na drodze innej niż cywilne powództwo o naruszenie dóbr oso-
bistych. Nie ma też ogólnego przepisu odnośnie zasady odwróconego ciężaru 
dowodu, która obowiązywałaby we wszystkich sprawach, a nie tylko tych doty-
czących dyskryminacji w zatrudnieniu. 

Jeżeli chodzi o testy dyskryminacyjne, nie obowiązuje zakaz użycia „owocu 
zatrutego drzewa”, choć nie wydaje się, aby wyniki z zastosowania testów dys-
kryminacji mogły zostać uznane za dowody zdobyte w sposób niezgodny z pra-
wem. Co ważne z uwagi na ogólne trudności w dowodzeniu dyskryminacji, 
na gruncie prawa cywilnego mamy do czynienia z zasadą wolności dowodowej, 
otwartego katalogu środków dowodowych i swobodnej oceny dowodów. W tej 
ostatniej kwes� i niezwykle istotna jest rola sądu. To od jego wiedzy, kultury 
prawnej, doświadczenia i intuicji będzie bowiem zależeć, czy w danej sprawie 
zostanie dopuszczony dowód z testu. Sąd może odrzucić jednak taki dowód, 
mając na względzie zakaz nadużycia prawa (w celu ochrony przed szeroko ro-
zumianymi prowokacjami i podstępnymi działaniami, w imię zasady słuszności 
i dobrej wiary), albo też oddalić całe powództwo z uwagi na to, że testujący 
nie jest ofi arą, a raczej „aktorem” grającym daną rolę, nie odniósł żadnej szko-
dy i nie może żądać odszkodowania68. Z tego właśnie względu warto byłoby 
prowadzić testy dyskryminacyjne w taki sposób, aby była w nim obecna osoba 
rzeczywiście doznająca dyskryminacji (na słuszność wyboru tej drogi pokazują 
doświadczenia Węgier). Z drugiej strony zupełnie inaczej przedstawia się sytua-
cja w Szwecji, gdzie zapadły wyroki, w których sąd zasądził odszkodowanie na-
wet „testującym aktorom”. 

Choć w polskim systemie nie obowiązuje prawo precedensowe, jednak 
sędziowie orzekają w oparciu o przyjętą przez inne sądy linię orzeczniczą 
i nie są skłonni do stosowania na sali sądowej nowatorskich rozwiązań. Wyda-
je się, że w sprawach o dyskryminację może się sprawdzić np. dowód z prze-
słuchania świadka – osoby, która potwierdzi, że będąc w podobnej jak powód 
sytuacji została lepiej od niego potraktowana. Na przykład Polak – znajomy po-
woda cudzoziemca – w odpowiedzi na ofertę wynajmu dzwoni, aby umówić 
się na obejrzenie mieszkania, w sytuacji gdy kilka minut wcześniej odmówio-

68 Ł. Bojarski, Report on measures…, op. cit., s. 25.
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no tego prawa jego koledze, cudzoziemcowi. Rozmowy zostają zarejestrowa-
ne. Następnie w sądzie świadek składa zeznania, że taki test został przeprowa-
dzony i tym samym potwierdza słowa powoda. Dowodem na potwierdzenie 
dyskryminacji mogłoby być zeznanie świadka – znajomego powoda, osoby 
o innym pochodzeniu, który także doznał dyskryminacji, oraz nagrania z prze-
prowadzonych rozmów.

W polskiej rzeczywistości, w której brakuje przepisów prawnych przyznają-
cych wprost możliwość przeprowadzania testów dyskryminacyjnych, orzecz-
nictwa w tej materii oraz świadomości prawa antydyskryminacyjnego nawet 
wśród prawników, sędziów, urzędników państwowych czy polityków, dopusz-
czanie dowodów z testów dyskryminacji może być problematyczne, choć 
nie wydaje się niemożliwe.
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Nguyen, Serhij, czy Piotr? Pilotażowe badanie audytowe 
dyskryminacji cudzoziemców w rekrutacji

1. Wstęp

Racjonalni oraz zorientowani na minimalizację kosztów aktorzy rynkowi po-
dejmują decyzję o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników ze względu 
na ich produktywność. Odmawianie zatrudnienia lub obniżanie wynagrodzenia 
jednostkom albo ich grupie z powodu niskiej produktywności nie ma charak-
teru dyskryminacyjnego. Z dyskryminacją na rynku pracy mamy do czynienia 
jedynie wtedy, gdy tak samo produktywne osoby, ale należące do dwóch grup 
wyróżnionych na podstawie jakiejś uwidocznionej charakterystyki, są trakto-
wane inaczej (na przykład otrzymują różnej wysokości pensje, formułuje się 
wobec nich odmienne oczekiwania pomimo identycznego wynagrodzenia, se-
lektywnie awansuje). Dyskryminacja na rynku pracy odzwierciedla zatem pre-
ferencję aktorów do przypisywania pewnej wartości danej charakterystyce, 
mimo iż nie jest ona skorelowana z indywidualną produktywnością1.

W celu wykrycia i określenia zakresu zjawiska nierównego traktowania 
w zatrudnieniu zazwyczaj obserwuje się, mierzy i porównuje różnice w zarob-
kach pomiędzy grupami (wage diff eren� al) i/lub różnice uczestnictwa w rynku 
pracy (composi� onal diff erences). Jeśli chodzi o te ostatnie, to są one mierzone 
na różnych poziomach: po pierwsze, osoby pochodzące z różnych grup mogą 
być w różnym stopniu obecne na rynku pracy, a zatem inny będzie poziom bez-

1 Por. P. Riach, J. Rich, Tes� ng for Racial Discrimina� on in the labour market, „Cambridge 
Journal of Economics”, t. 15(3)/1991, s. 239–256; S.J. Correll, S. Benard, I. Paik, Ge�  ng a job: 
Is there a motherhood penalty? „American Journal of Sociology”, 112/2007, s. 1297–1338; The 
Hungarian Labour Market – Review and Analysis 2010, red. K. Fazekas, A. Lovász, A.Telegdy, 
Budapeszt 2010.
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robocia lub (nie)aktywności zawodowej pomiędzy grupami; po drugie, odmien-
ne mogą być proporcje przedstawicieli grup w określonych zawodach (inter-oc-
cupa� onal segrega� on) albo na określonych pozycjach w hierarchii służbowej 
(intra-occupa� onal segrega� on/authority gap)2.

Opinia publiczna, w tym poglądy decydentów, często opierają się na przeko-
naniu, że każda dysproporcja na rynku pracy (czy to w zarobkach, czy w struktu-
rze zatrudnienia) jest wynikiem zachowań dyskryminacyjnych ze strony zatrud-
niających. Jednak dysproporcje te nie muszą być konsekwencją dyskryminacji. 
Zrozumienie tego faktu ma fundamentalne znaczenie w przeciwdziałaniu nie-
równościom na rynku pracy. Różnice w obserwowalnych wskaźnikach sytuacji 
różnych grup demografi cznych mogą być bowiem wynikiem rzeczywistych róż-
nic w produktywności, które z kolei determinowane są poziomem i rodzajem 
wykształcenia, doświadczeniem, kulturą czy naturalnymi zdolnościami poznaw-
czymi. Te zaś mogą być wynikiem nierównego traktowania członków danej gru-
py, do którego doszło zanim znaleźli się oni na rynku pracy, chociażby dyskrymi-
nacji w systemie edukacji (premarket discrimina� on). Na przykład koncentracja 
przedstawicieli grup mniejszościowych w określonych zawodach może być fak-
tycznie efektem nasilenia dyskryminacji ze strony pracodawców w wybranych 
profesjach i związanej z nią „ucieczki” pracowników z tych grup do zawodów, 
w których dyskryminacja jest słabsza. Jednak koncentracja taka może też być 
wynikiem preferencji określonych grup w danych zawodach, które z kolei mogą 
wiązać się z pesymistycznymi oczekiwaniami co do równości szans, z wymaga-
nymi inwestycjami w kapitał ludzki lub z pres	 żem, jakim określone zawody 
cieszą wśród członków danej grupy. Nie bez znaczenia mogą też być tutaj regu-
lacje prawne, które ograniczają lub utrudniają określonym grupom mniejszoś-
ciowym wejście na rynek pracy i/lub dostęp do pewnych zawodów (wtedy jed-
nak nie mamy do czynienia z dyskryminacją ze strony pracodawcy)3.

Różne sposoby pomiaru opisanych wyżej zjawisk muszą zatem uwzględniać 
fakt, że obserwowalne różnice na rynku pracy niekoniecznie wynikają z nie-
równego traktowania. Jednak najczęściej stosowany sposób pomiaru dyskry-
minacji – technika dekompozycji Alana Blindera i Ronalda Oaxacy’ego4  –  nie 

2 Por. B. Reskin, The Reali� es of Affi  rma� ve Ac� on in Employment, Washington, DC 1998; 
A. Aguirre, D. V. Baker, Structured Inequality in the United States, New York 2000. 

3 Por. D. A. Neal, W. R. Johnson, The Role of Premarket Factors in Black-White Wage Diff erences, 
„Journal of Poli	 cal Economy”, 104(5)/1996, s. 869-895; P. L. Mason, Understanding Recent Empirical 
Evidence on Race and Labor Market Outcomes in the USA, „Review of Social Economy”, 58(3)/2000, 
s. 319–338; P. Carneiro, J. J. Heckman, D. V. Mastertov, Labor Market Discrimina� on and Racial Dif-
ferences in Premarket Factors, Na	 onal Bureau of Economic Research, Cambridge MA, 2003.

4 Por. R. Oaxaca, Male-Female Wage Diff eren� als in Urban Labor Markets, „Interna	 onal 
Economic Review” 14(3)/1973, s. 693–709; A. S. Blinder, Wage Discrimina� on: Reduced Form and 
Structural Es� mates, „Journal of Human Resources”, 8/1973, s. 436–455.
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spełnia w pełni tego wymogu. W technice tej traktuje się różnice zarobków po-
między określonymi grupami jako zmienną zależną, a następnie wybiera szereg 
zmiennych niezależnych, które mogą wpływać na produktywność, na przykład 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Jeśli różnic w zarobkach pomiędzy 
grupami nie można w pełni wyjaśnić za pomocą wybranych zmiennych nieza-
leżnych, ową „niewyjaśnioną” część różnic przypisuje się dyskryminacji. Głów-
ne ograniczenie tej techniki, jak zresztą większości tzw. równań zarobków, 
polega na tym, że przyjęte zmienne wyjaśniające (niezależne) mogą nie za-
wierać wszystkich czynników wpływających na produktywność. Innymi słowy, 
jakaś część tej niewyjaśnionej różnicy może nie tyle wynikać z dyskryminacji, 
co z różnic w wydajności nieuwzględnionych przez badacza. Podobny prob-
lem występuje w przypadku wyjaśniania segregacji zawodowej. Głównym ce-
lem nie jest tu stwierdzenie jej występowania – istnieje bowiem szereg miar, 
których można użyć, na przykład zmodyfi kowany współczynnik Giniego lub in-
deks rozbieżności – lecz o powiązanie jej z dyskryminacją. Oddzielenie efektu 
dyskryminacji od indywidualnych preferencji, wykształcenia, presji społecznej 
i innych czynników, mogących wpływać na koncentrację mniejszości w określo-
nych zawodach, jest jednak trudne5.

Być może dlatego w publikacjach i raportach na temat dyskryminacji cu-
dzoziemców na rynku pracy w Polsce bardzo często pojawia się stwierdzenie, 
że diagnoza tego zjawiska jest trudna i brakuje rzetelnych danych empirycz-
nych odnośnie jego skali i zasięgu. Jako przyczyny podaje się między innymi 
koncentrację polskich badaczy raczej na procesach integracji niż dyskryminacji, 
trudności natury metodologicznej (czyli opieranie się głównie na informacjach 
pochodzących z relacji poszczególnych osób oraz nieporównywalność sytuacji 
obcokrajowców zatrudnionych legalnie i nielegalnie), a także niekompletność 
ofi cjalnych statystyk6. Czy oznacza to, że nie jesteśmy w stanie ani potwierdzić, 
ani odrzucić tezy o istnieniu dyskryminacji cudzoziemców w zatrudnieniu? 

Opierając się na doświadczeniach badaczy nierówności z innych krajów 
(opisanych w poprzednim rozdziale), autorzy badania postanowili sprawdzić 
możliwość stosowania w warunkach polskiego rynku pracy techniki ekspery-
mentalnej, która pozwala na odizolowanie efektu dyskryminacji od efektu róż-
nic w produktywności, ma charakter ilościowy, umożliwia oszacowanie skali 
i zasięgu omawianego zjawiska oraz jego zmian w czasie. Poniżej prezentujemy 
przebieg, wyniki i wnioski z pilotażowego badania audytowego, dotyczącego 

5 R. M. Blackburn, Measuring Occupa� onal Segrega� on and Its Dimensions of Inequality and 
Diff erence, Cambridge, UK 2009

6 Por. A. Mikulska, Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce – zarys sytuacji, 
Warszawa 2008; W. Klaus, K. Wencel, Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Diagnoza sytuacji, 
„Analizy, Raporty, Ekspertyzy” 7/2008; Ł. Łotocki, Integracja i dyskryminacja – krajobraz 2009, 
Warszawa 2009.
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nierównego traktowania ze względu na status obcokrajowca w procesie selek-
cji kandydatów do pracy. Podstawowym celem pilotażu było przetestowanie 
samej procedury badawczej, dlatego szczegółowo opisane zostały poszczególne 
etapy badania i problemy, które się w jego trakcie pojawiły, natomiast mniejszy 
nacisk położony jest na interpetację samych wyników.

2. Przygotowanie i przebieg badania

Zastosowana w prezentowanym badaniu technika eksperymentalna, zwana 
testem korespondencyjnym, polega na wysłaniu uprzednio przygotowanych 
aplikacji fi kcyjnych kandydatów w odpowiedzi na umieszczone przez auten-
tycznych pracodawców oferty pracy, a następnie monitorowaniu liczby i rodza-
ju reakcji ze strony rekrutujących. Test korespondencyjny koncentruje się wy-
łącznie na zjawisku dyskryminacji pojawiającym się we wstępnej fazie selekcji 
kandydatów, co stanowi pewne ograniczenie w uogólnieniu wyników, jednak 
umożliwia uniknięcie problemów związanych z testami wymagającymi uczest-
nictwa aktorów7. Ponieważ istotą testu jest udowodnienie, że ewentualne róż-
nice w zachowaniu pracodawców wobec aplikantów są wynikiem dyskrymina-
cji, cechy fi kcyjnych kandydatów związane z produktywnością są identyczne, 
a różnią się oni jedynie interesującą badacza charakterystyką, będącą podsta-
wą nierównego traktowania. W badaniu przeprowadzonym w Instytucie Spraw 
Publicznych był nią status cudzoziemca.  

Zrealizowany w Instytucie Spraw Publicznych eksperyment przebiegał we-
dług następującego schematu:

1) Przyjęcie założeń wstępnych dotyczących eksperymentu;
2) Wybór kraju pochodzenia „aplikantów”;
3) Wybór branż, stanowisk i ogłoszeń;
4) Opracowanie pierwszego zestawu aplikacji;
5) Pretest aplikacji;
6) Przygotowanie aplikacji do wybranych branż/zawodów;
7) Losowe przypisanie narodowości do aplikacji i ich wysłanie;
8) Monitoring odpowiedzi ze strony potencjalnych pracodawców.

2.1. Założenia wstępne

Ze względu na pilotażowy charakter badania postanowiono maksymalnie zre-
dukować liczbę warunków eksperymentalnych. Dlatego zdecydowano, że w od-

7 Problemy te zostały szczegółowo opisane niniejszym tomie w tekście  M. Koss-Goryszewskiej, 
Testy dyskryminacyjne. Charakterystyka techniki i zastosowanie w wybranych krajach, s. 301.
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powiedzi na ofertę pracy wysyłana będzie tylko para aplikacji, składająca się 
z dokumentów obcokrajowca i osoby z obywatelstwem polskim o tej samej płci 
(mężczyźni). Taki układ eksperymentalny nie pozwala zatem na ocenę hipotez 
o wpływie dodatkowych czynników na zachowania pracodawców wobec ob-
cokrajowców, takich jak na przykład ich płeć. Innymi słowy, ponieważ wszyst-
kie pary aplikacji przedstawiały wyłącznie osoby płci męskiej, nieuprawnione 
jest wyciąganie wniosków co do tego, czy zaobserwowane zjawisko dotyczy 
także cudzoziemek. 

Przed przystąpieniem do badania przyjęto też założenia odnośnie sposobu 
interpretacji wyników. Jak wspomniano w pierwszym rozdziale, kiedy w od-
powiedzi na ofertę pracy wysyłane są dwie aplikacje (w tym przypadku Polaka 
i obcokrajowca), istnieją cztery możliwe rezultaty. Przy założeniu, że wszystkie 
warunki eksperymentu zostały spełnione, zaproszenie na rozmowę kwalifi ka-
cyjną tylko jednego z kandydatów traktowane jest jako zachowanie dyskry-
minujące, a zaproszenie obydwu jako równe traktowanie. Brak odpowiedzi 
na aplikację któregokolwiek z kandydatów jest bardziej problematyczny, ponie-
waż z jednej strony jest to wynik wskazujący na istnienie symetrii w stosunku 
do obydwu kandydatów, a z drugiej strony jest to brak zachowania. Jeśli ten 
ostatni wynik potraktuje się jako „zachowanie” symetryczne i włączy do ogólnej 
analizy danych, proporcja zachowań symetrycznych do niesymetrycznych (czyli 
równego zachowania do dyskryminacji) będzie zupełnie inna niż w przypadku, 
kiedy analiza wyników obejmuje wyłącznie te testy, w  których przynajmniej 
jeden kandydat został zaproszony na rozmowę, a zatem inaczej będzie się pre-
zentować skala problemu. Wyobraźmy sobie, że wysłano 100 par aplikacji (ilu-
stracja poniżej w Tabeli 1.). Od 65 pracodawców nie było żadnej odpowiedzi, 
w 10 przypadkach zaproszono na rozmowę kwalifi kacyjną zarówno Polaka, jak 
i obcokrajowca, 20 pracodawców zaprosiło tylko Polaka, a 5 z nich tylko ob-
cokrajowca. Jeżeli przyjmiemy, że brak zaproszenia skierowanego do obydwu 
kandydatów jest przejawem równego traktowania, to dyskryminacja „ne
 o” 
(liczona jako różnica w traktowaniu Polaków i obcokrajowców podzielona przez 
liczbę wszystkich wysłanych aplikacji) wyniesie 15% (kolumna E). Natomiast 
w przypadku odrzucenia sytuacji z brakiem odpowiedzi wobec któregokolwiek 
z kandydatów, dyskryminacja „ne
 o” wyniesie aż 43% (kolumna F)! Większość 
badaczy przyjmuje, że w pierwszym przypadku mamy do czynienia z niedosza-
cowaniem skali zjawiska, a w drugim z jego faktycznym zasięgiem – dyskrymi-
nacja jest wynikiem preferencji danej cechy, która zostaje wzięta pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji, a brak decyzji nie oznacza braku preferencji tylko... 
brak decyzji. W prezentowanym badaniu przyjęto zatem, że wskaźnikiem rów-
nego traktowania będzie wyłącznie sytuacja zaproszenia na rozmowę kwalifi -
kacyjną obydwu kandydatów.
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Tabela 1. Hipotetyczne badanie dyskryminacji

A B C D
E

(A-B/A+B+C+D)
F

(A-B/A+B+C)

Tylko Polak Tylko obcokrajowiec Obydwu Żaden DN% DN%

20 5 10 65 15% 43%

2.2. Wybór narodowości „aplikantów”

Przeprowadzone ostatnio badania dotyczące sytuacji ekonomicznej nowych 
imigrantów w Stanach Zjednoczonych pokazują, że (po uwzględnieniu czyn-
ników związanych z wydajnością, takich jak znajomość języka, wykształcenie, 
doświadczenie, rodzaj pracy i status zatrudnienia) imigranci o ciemniejszym 
kolorze skóry zarabiają średnio 17% mniej niż imigranci o jaśniejszym kolorze 
skóry. W tym samym badaniu okazało się również, że każde dwa i pół centyme-
tra wzrostu imigranta powyżej przeciętnego wzrostu Amerykanina  gwarantu-
je średnio 2% wzrost w zarobkach8. Również badania prowadzone w Kanadzie 
wskazują, że sytuacja imigrantów zależy od ich rasy i że zjawisko zaniżania war-
tości umiejętności oraz wykształcenia zdobytych przez imigrantów przed przy-
jazdem do Kanady dotyczy szczególnie cudzoziemców o ciemniejszym kolorze 
skóry9. Choć naszym celem nie było testowanie twierdzeń o przyczynach lub 
mechanizmach dyskryminacji cudzoziemców (testy dyskryminacyjne nie dają 
zresztą takiej możliwości), zdecydowaliśmy się na wybór narodowości, które 
są najliczniej reprezentowane na polskim rynku pracy i z których jedna jest zbli-
żona etnicznie do grupy większościowej, a druga wyraźnie się różni. Dane po-
chodzące z GUS pokazują, że od 1998 r. najwyższe dodatnie saldo migracji 
systematycznie rejestrowane jest pomiędzy Polską i Ukrainą10. Z kolei dane Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej mówią, iż najwięcej pozwoleń na pracę 
w latach 1994–2008 zostało wydanych osobom pochodzącym odpowiednio 
z Ukrainy (42 321) i Wietnamu (17 584)11. Dlatego zdecydowaliśmy, że właśnie 
z tych krajów będą pochodzić fi kcyjni kandydaci. 

Wybór najliczniej reprezentowanych grup cudzoziemców na rynku pracy 
był też podyktowany kwes	 ami praktycznymi – otrzymanie aplikacji od osoby 
pochodzącej z kraju, którego obywateli niemal w Polsce nie ma, mogłoby się 

8 J. Hersch, Profi ling the New Immigrant Worker: The Eff ects of Skin Color and Height, „Jour-
nal of Labor Economics”, 26(2)/2008, s. 345–386. 

9 G. Creese B. Wiebie, ‘Survival Employment’: Gender and Deskilling among African Immi-
grants in Canada, „Interna	 onal Migra	 on”, 07/2009.

10 Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966–2008, GUS 2010.
11 Dane MPiPS z 2009 r.
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wydać potencjalnemu pracodawcy podejrzane. W tym miejscu warto jednak 
od razu pewną kwes	 ę wyjaśnić. W odpowiedzi na dane ogłoszenie wysyłana 
była jedynie para aplikacji (Polak–cudzoziemiec) i istniały tylko dwie kombina-
cje par (Polak-Ukrainiec lub Polak–Wietnamczyk). Zatem wybór dwóch różnych 
narodowości przy takiej konstrukcji testu umożliwiał jedynie stwierdzenie wy-
stępowania dyskryminacji bądź jej braku ze względu na status cudzoziemca. 
Nie uprawniał natomiast do wnioskowania o tym, czy dyskryminacja w proce-
sie selekcji kandydatów występuje ze względu status cudzoziemca czy rasę (lub 
interakcji pomiędzy tymi czynnikami) ani do orzekania o różnicach w poziomie 
dyskryminacji pomiędzy różnymi grupami cudzoziemców. Ponadto taki wybór 
narodowości ograniczył defi nicję cudzoziemca w naszym badaniu do osoby nie-
posiadającej obywatelstwa polskiego ani unijnego.

2.3. Wybór zawodów, stanowisk i ogłoszeń

Decyzja o wyborze zawodów i stanowisk była związana raczej z kwes	 ami 
praktycznymi niż teoretycznymi. Z wyjątkiem profesji, do których dostęp cu-
dzoziemców jest regulowany prawnie (na przykład w administracji publicznej), 
w zasadzie wszelkiego typu branże oraz stanowiska mogą i powinny znaleźć 
się w badaniu. Natura testu korespondencyjnego narzuca jednak pewne ogra-
niczenia. Po pierwsze, nabór na stanowiska musi być prowadzony w sposób 
otwarty i wymagający w początkowej fazie jedynie przesłania standardowych 
dokumentów aplikacyjnych (tj. życiorysu i listu motywacyjnego). Ten wymóg 
wyklucza te stanowiska i ogłoszenia, w przypadku których trzeba stawić się 
osobiście lub zadzwonić (np. stanowiska związane z pracą fi zyczną). Po drugie, 
nie mogą to być branże lub stanowiska, które wymagają specjalistycznego wy-
kształcenia bądź doświadczenia, ponieważ stworzenie fi kcyjnej, ale wyglądają-
cej prawdziwie aplikacji jest wtedy niemal niemożliwe (na przykład stanowiska 
naukowe). Po trzecie, rekrutacja musi mieć charakter bezpośredni, z pominię-
ciem agencji doradztwa personalnego lub fi rm headhunterskich. Ten ostatni 
wymóg wiąże się z kwes	 ą interpretacji wyników – w przypadku pośrednictwa 
agencji nie byłoby jasne, czy ewentualna dyskryminacja nastąpiła ze strony 
pracodawcy czy pośrednika. Z badania wykluczyliśmy również wszystkie te 
branże, w których praca miała charakter sezonowy, ogłoszenia dotyczące nie-
pełnego wymiaru zatrudnienia bądź innej formy zatrudnienia niż umowa o pra-
cę. Forma zatrudnienia mogłaby bowiem stanowić dodatkową zmienną, której 
znaczenia w kontekście dyskryminacji w tym badaniu nie bylibyśmy w stanie 
zinterpretować. Dodatkowo, ze względu na ograniczenia czasowe i fi nansowe, 
przy wyborze zawodów kierowaliśmy się liczbą wakatów w danej profesji po to, 
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aby zestawy opracowanych dokumentów mogły być wykorzystane do zebrania 
jak największej ilości danych. 

Biorąc pod uwagę, że większość ogłoszeń o pracę ukazuje się obecnie w In-
ternecie, zdecydowaliśmy, że informacji szukać będziemy na trzech portalach: 
www.gazetapraca.pl, www.pracuj.pl i www.goldenline.pl.  Wstępna analiza licz-
by ogłoszeń umieszczanych na tych stronach wykazała, że najwięcej pracowni-
ków w okresie od maja do września 2010 r. (czyli w trakcie trwania badania) 
poszukiwano w administracji biurowej (asystenci), informatyce i programowa-
niu (młodsi programiści), sprzedaży i marke	 ngu (specjaliści), budownictwie 
i architekturze (majstrzy i kierownicy budów), fi nansach i bankowości (specja-
liści i główni księgowi) oraz hotelarstwie (recepcjoniści) i gastronomii (kucha-
rze). Początkowo właśnie te branże i stanowiska postanowiliśmy uwzględnić 
w naszym badaniu.

Wszystkie wybrane do badania ogłoszenia dotyczyły ofert pracy w Warsza-
wie bądź okolicach. Decyzja o ograniczeniu się do województwa mazowieckie-
go była oparta o dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat miejsca za-
meldowania na okres powyżej trzech miesięcy obcokrajowców pochodzących 
z Ukrainy lub Wietnamu12.

2.4. Opracowanie pierwszego zestawu aplikacji i jego pretest

O opracowanie pierwszych zestawów aplikacji poproszono profesjonalną fi rmę 
pośrednictwa pracy. Wytyczne do opracowania dokumentów były następujące: 
1) kandydaci powinni być zatrudnialni, czyli nieco lepsi niż przeciętny aplikant 
na dane stanowisko w danej branży, ale nie za dobrzy, aby nie wzbudzać podej-
rzeń rekruterów; 2) aplikacje powinny być równoważne pod względem formy 
oraz takich elementów, jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodat-
kowe umiejętności i hobby kandydatów; 3) aplikacje muszą się na tyle różnić 
od siebie, aby nie wzbudzić podejrzeń rekruterów. Pracownicy fi rmy przygo-
towali trzy zestawy dokumentów na stanowiska asystenckie w administracji 
biurowej, trzy na stanowiska specjalistyczne w marke	 ngu i trzy na stanowiska 
kierownicze o specjalności fi nansowej. Materiały te zostały poddane edytor-
skiej obróbce i pretestowi. 

Pretest narzędzia był niezbędny do potwierdzenia, że przygotowane doku-
menty spełniały wymienione wyżej kryteria. W pierwszej rundzie pretestu ze-
stawy aplikacyjne oceniali słuchacze studiów zaocznych na kierunkach społecz-

12 Według GUS (Rocznik demografi czny 2009, dane za rok 2008), na 2596 osób pochodzących 
z Wietnamu i zameldowanych w Polsce na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, 2031 przebywało 
w województwie mazowieckim (78%). Wśród 13885 Ukraińców na pobyt czasowy powyżej 3 mie-
sięcy w województwie mazowieckim zameldowanych było 4869 (35%). 
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nych Collegium Civitas i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. 
Osoby oceniające dokumenty otrzymały zestaw składający się z trzech aplikacji 
na to samo stanowisko, przy czym zestawy różniły się kolejnością prezentowa-
nych aplikacji. W pierwszej rundzie pretestu żadna z aplikacji nie zawierała in-
formacji dotyczącej obywatelstwa. 

Instrukcja do oceny aplikacji wyjaśniała, że biuro karier danej uczelni chce 
wynająć profesjonalną fi rmę doradztwa personalnego do przekazania absol-
wentom wiedzy o oczekiwaniach pracodawcy dotyczących formatu i informacji, 
które powinny być zawarte w najczęściej wymaganych dokumentach aplikacyj-
nych, a także zapewnienia absolwentom bezpośredniej pomocy w konstruowa-
niu życiorysów oraz listów motywacyjnych. Aby wybrać najlepszą fi rmę, uczel-
nia chce skorzystać z opinii swoich studentów, którzy już są obecni na rynku 
pracy i mogą na podstawie własnego doświadczenia ocenić jakość dokumen-
tów przygotowanych przez startujące do przetargu agencje. Dalsza część in-
strukcji brzmiała: 

Przedstawiamy Ci trzy życiorysy i listy motywacyjne napisane przy pomocy do-
radców z trzech różnych fi rm doradztwa personalnego. Prosimy, abyś dokładnie 
przestudiował(a) załączone dokumenty, a następnie odpowiedział(a) na kilka pytań 
w kwes� onariuszu. Pamiętaj, że często na decyzję o zaproszeniu kandydata na rozmowę 
rekrutacyjną wpływa kolejność podawanych informacji, styl opisu umiejętności i zainte-
resowań danej osoby, a także prezentowane w liście motywacyjnym wartości. Bardzo 
istotne są także twarde dane o poziomie i rodzaju wykształcenia, a także o konkretnych 
doświadczeniach i nabytych umiejętnościach. Dlatego prosimy Cię o bardzo uważne 
przeanalizowanie prezentowanych dokumentów i podanie nam wszystkich uwag, opinii 
i wrażeń, które masz na temat danego kandydata.

Sam kwes	 onariusz składał się z 11 pytań, z których 5 dotyczyło ogólnego 
wrażenia na temat kandydatów, a 6 pozostałych oceny kandydatów ze względu 
na wykształcenie, doświadczenie i umiejętności, czyli konkretnych informacji za-
wartych w życiorysie (użyty w preteście kwes	 onariusz oceny dokumentów do-
łączony jest na końcu rozdziału w Aneksie nr 1). Prośba o wskazanie konkretnego 
kandydata, a następnie uzasadnienie wyboru (nie zaś o ocenę każdego z aplikan-
tów przy użyciu skali kompetencji, doświadczenia, atrakcyjności i motywacji) po-
dyktowana była częściowo eksploracyjnym charakterem pretestu. Chcieliśmy się 
dowiedzieć nie tylko, czy aplikacje są równoważne, ale również, która aplikacja 
powinna stanowić pewnego rodzaju wzór do naśladowania i dlaczego.

Pierwsza runda pretestu, w której uczestniczyło 45 osób, pokazała, że przy-
gotowane przez wynajętą fi rmę dokumenty nie były równoważne pod żadnym 
z istotnych dla badania względów i w żadnej grupie zestawów. W ocenie re-
spondentów kandydaci różnili się pod względem wykształcenia (w tym pres	 -
żu uczelni i stopniem powiązania kierunku studiów ze stanowiskiem, na które 
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kandydat aplikował), umiejętności, zainteresowań, doświadczenia (zarówno 
pod względem stażu pracy, jak i zajmowanych stanowisk i zakresów odpowie-
dzialności), informacji dodatkowych i hobby (według informacji uzyskanych 
od respondentów hobby było istotne w ocenie atrakcyjności towarzyskiej oraz 
określaniu chęci posiadania danego kandydata w zespole). Również listy mo-
tywacyjne nie zostały ocenione jako równoważne (wskazywano, że niektóre 
z nich zawierały informację o konkretnych osiągnięciach, a inne nie). W każdym 
zestawie aplikacji przynajmniej jeden kandydat wyraźnie „odstawał” od reszty. 
Ponadto kandydaci nie zostali jednogłośnie uznani za zatrudnialnych, między 
innymi ze względu na niestaranny format aplikacji.

Uwagi zawarte w odpowiedziach na pytania otwarte kwes	 onariusza uży-
tego w preteście zasugerowały, jakie czynniki trzeba wziąć pod uwagę, aby 
zapewnić równoważność dokumentów, a które zostały zignorowane przy przy-
gotowaniu pierwszych zestawów aplikacji. Po pierwsze, kończone przez fi kcyj-
nych aplikantów uczelnie powinny cieszyć się podobnym pres	 żem, a także 
wszystkie w danym zestawie powinny być szkołami prywatnymi lub publiczny-
mi. Po drugie, nie tylko kierunki studiów, ale także specjalizacje muszą być jak 
najbardziej zbliżone i powiązane ze stanowiskiem. Po trzecie, doświadczenie 
zawodowe musi być zdobyte u pracodawców o podobnym zasięgu i skali dzia-
łania. Z kolei zakresy obowiązków powinny być porównywalne pod względem 
stosowanych mierników efektywności. Po czwarte, dodatkowe umiejętności, 
kursy oraz szkolenia w dość istotny sposób determinują ocenę zatrudnialności 
kandydata i nie powinny być ignorowane w procesie przygotowywania aplika-
cji. Po piąte zaś, należy niezwykle uważnie przygotowywać listy motywacyjne, 
ponieważ właśnie one najsilniej determinują ocenę kandydata pod względem 
umiejętności pracy w zespole czy dopasowania do typowych wartości organi-
zacyjnych i nawet wydawałoby się tak nieistotny szczegół, jak odmienny spo-
sób podpisania listu, może zadecydować o braku równoważności. 

Przed drugą rundą pretestu aplikacje zostały zmodyfi kowane przez badaczy 
w następujący sposób: 

1) Ujednolicono format życiorysów i listów motywacyjnych – wszystkie za-
wierały informacje w tej samej kolejności i miały porównywalną budowę.

2) Stworzono listę uczelni (publicznych i prywatnych) oraz kierunków stu-
diów o podobnym pres	 żu (na podstawie rankingu „Rzeczpospolitej” i mie-
sięcznika „Perspektywy”). Następnie uczelnie i kierunki losowo przypisano 
do aplikacji w danym zestawie. 

3) Stworzono listę dodatkowych umiejętności i szkoleń adekwatnych do da-
nego stanowiska. Z tej listy po cztery umiejętności i trzy (w przypadku stano-
wisk asystenckich w administracji biurowej) do czterech (pozostałe stanowiska) 
szkoleń losowo dobrano do każdej aplikacji w danym zestawie. 
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4) Skonstruowano listę różnych hobby, z której wylosowano po cztery dla 
każdej aplikacji.

5) Z listów motywacyjnych usunięto te sformułowania, które najczęściej 
wskazywano jako zniechęcające do kandydata bądź wyraźnie odróżniające 
od pozostałych kandydatów w zestawie.

W drugiej rundzie pretestu uczestniczyło 71 słuchaczy podyplomowych stu-
diów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie.  Instrukcje, kwes	 onariusz i procedura losowania kolejności apli-
kacji w zestawie były podobne do zastosowanych w pierwszej rundzie prete-
stu. Zmianie uległy tylko dwa elementy: usunięte zostało pytanie nr 6 („Który 
kandydat ukończył uczelnię najlepiej przygotowującą do objęcia stanowiska, 
na które złożył aplikację?”), natomiast dodane zostało pytanie sprawdzające 
widoczność informacji o narodowości kandydatów. 

W naukach społecznych, aby jakikolwiek eksperyment można było uznać 
za ważny, należy upewnić się, że zmienna/e niezależna/e (domniemana przy-
czyna lub warunki poprzedzające wystąpienie danego zjawiska) zostały w odpo-
wiedni (czyli między innymi gwarantujący ich wpływ na badane osoby) sposób 
wprowadzone do układu eksperymentalnego (manipula� on check)13. W eks-
perymentach laboratoryjnych test skuteczności manipulacji przeprowadza się 
zarówno w trakcie pomiaru zmiennej zależnej, jak i po jego zakończeniu (czyli 
w trakcie części właściwej eksperymentu lub po jej zakończeniu). W przypadku 
testów korespondencyjnych nie ma takiej możliwości. Zapytanie pracodawców, 
do których wysłane zostały aplikacje, o to, czy zauważyli, że różniły się one pod 
interesującym badacza względem, oznaczałoby niemożność ponownego prze-
prowadzenia testu dyskryminacyjnego. Dlatego sprawdzenie, czy różnice po-
między kandydatami pod względem interesującej badacza cechy są wystarcza-
jąco widoczne, musi nastąpić podczas pretestu narzędzia. 

W testach korespondencyjnych, dotyczących nierównego traktowania ze 
względu na płeć lub pochodzenie etniczne, najczęściej wprowadza się zmienną 
niezależną poprzez różnicowanie imion i nazwisk kandydatów. Charakterystycz-
ne dla danej grupy mniejszościowej imiona zazwyczaj wystarczają, aby praco-
dawca zwrócił uwagę na daną cechę. Dlatego przyjęliśmy, że i w tym badaniu 
jednym ze sposobów manipulacji zmienną niezależną będzie imię i nazwisko 
kandydata. Jednak w przypadku testu dotyczącego dyskryminacji cudzoziem-
ców istotne było nie tylko, aby pracodawcy zwrócili uwagę na obco brzmiące 
imię i nazwisko kandydata, ale byli także w stanie je powiązać ze statusem 
obcokrajowca. Zależało nam jednocześnie na tym, aby informację o braku 

13  Por. M. Foschi, Hypotheses, Opera� onaliza� ons, and Manipula� on Checks, w: Laboratory 
Experiments in the Social Sciences, red. M. Webster Jr., J. Sell, s. 113–35, San Diego 2007.
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obywatelstwa polskiego wprowadzić w sposób, który nie budziłby podejrzeń 
u osoby analizującej dokumenty aplikantów. W badaniach zjawiska dyskrymi-
nacji ze względu na mniej uwidocznione charakterystyki niż płeć lub grupa et-
niczna – na przykład macierzyństwo – manipulacja odbywa się na ogół przez 
dodanie pewnych informacji do życiorysu i listu motywacyjnego (na przykład 
w przypadku macierzyństwa do CV dodawano rubrykę „przynależność do or-
ganizacji”, gdzie u osób posiadających dzieci pojawił się „komitet rodzicielski”). 
Ze względu na cel testów dyskryminacyjnych – udowodnienie, że ewentual-
ne różnice w zatrudnieniu są wynikiem nierównego traktowania, a nie różnic 
w produktywności – nie mogliśmy wprowadzić informacji o statusie obcokra-
jowca poprzez zróżnicowanie edukacji (wszyscy aplikanci musieli mieć ukoń-
czone podobne szkoły w tym samym kraju) lub poziomu znajomości języka 
(wszystkie aplikacje musiały być napisane perfekcyjną polszczyzną). W polskich 
życiorysach (z wyjątkiem naukowych) rzadko występuje rubryka „przynależ-
ność do organizacji”, więc jej wprowadzenie (i wpisanie przykładowo „Towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej”) mogłoby wydać się pracodawcom po-
dejrzane. Zatem element życiorysu, który zdecydowaliśmy się wykorzystać, 
to data i miejsce urodzenia. Aby sprawdzić, czy do uaktywnienia zmiennej nie-
zależnej wystarczy tylko imię i nazwisko, czy też trzeba wprowadzić dodatkowe 
informacje, postanowiliśmy w drugiej rundzie pretestu w jednej połowie apli-
kacji umieścić imię i nazwisko kandydata, a w drugiej, imię, nazwisko i miej-
scowość urodzenia14. Na końcu kwes	 onariusza umieszczona zaś była prośba 
o przyporządkowanie kraju pochodzenia ocenianego kandydata spośród załą-
czonej listy. Na liście tej znajdowały się następujące kraje: Rumunia, Tajlandia, 
Niemcy, Ukraina, Francja, Słowacja, Korea Południowa, Białoruś, Chorwacja, 
Malezja, Chiny, Mołdawia, Polska, Litwa, Wietnam, Izrael, Czechy, Stany Zjed-
noczone, Rosja i Serbia. 

Wyniki drugiego pretestu wykazały, że wprowadzone poprawki zwiększyły 
konkurencyjność fi kcyjnych kandydatów i w pewnych aspektach także równo-
ważność ich życiorysów. Jednak cały czas respondenci wskazywali na różnice 
pomiędzy aplikacjami, które wpływały na ocenę przyjętych w badaniu kryte-
riów równoważności. 

W aplikacjach na stanowiska asystenckie w administracji biurowej wyraź-
nie in minus w ocenie przydatności wykształcenia odbiegał kandydat, który 

14 Pula imion i nazwisk, mających sygnalizować narodowość, została stworzona na podsta-
wie publikowanych w internecie rankingów najpopularniejszych imion w danej populacji i gene-
racji oraz danych o najczęściej występujących nazwiskach w danym kraju. Lista imion i nazwisk 
została następnie skonsultowana z przedstawicielami społeczności ukraińskiej i wietnamskiej 
w Polsce. Imiona, nazwiska i miejscowości użyte w badaniu podane są na końcu tekstu w Anek-
sie nr 2.
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skończył politologię. Natomiast pod względem oceny doświadczenia wy-
raźnie in minus odstawał aplikant, który miał krótszy staż pracy, natomiast 
in plus kandydat o najbardziej zróżnicowanym doświadczeniu (on też został 
oceniony jako najbardziej atrakcyjny towarzysko). W tej grupie dokumentów 
udało nam się natomiast osiągnąć równoważność pod względem koniecznych 
i przydatnych na stanowisku umiejętności. Żaden kandydat nie odbiegał też 
pod względem oceny atrakcyjności towarzyskiej bądź funkcjonowania w ze-
spole.

W przypadku ocen dokumentów kandydatów na stanowiska specjalistycz-
ne w marke	 ngu i sprzedaży oraz w grupie stanowisk kierowniczych o specjal-
ności fi nanse, obraz, który wyłonił się z drugiej rundy pretestu, był trudniejszy 
do zinterpretowania.  Z jednej strony pod względem ogólnego wrażenia kan-
dydaci oceniani byli jako podobni (rozkład wskazań zbliżony był do losowego, 
z wyjątkiem rekomendacji do zaproszenia na rozmowę kwalifi kacyjną w przy-
padku jednego z kandydatów w grupie specjalistów od marke	 ngu). Z drugiej 
jednak strony kandydaci nie zostali ocenieni jako porównywalni pod względem 
wykształcenia, posiadanych umiejętności czy doświadczenia zawodowego. Wy-
niki te okazały się zrozumiałe dopiero w momencie przygotowywania aplikacji 
na konkretne ogłoszenia w konkretnych zawodach i po konsultacjach z eksper-
tami branżowymi, o czym szerzej poniżej. 

Jeśli chodzi o skuteczność manipulacji zmienną niezależną pretest wykazał, 
że liczba prawidłowych wskazań kraju pochodzenia w przypadku cudzoziem-
ców jest niska, niezależnie od tego, czy w życiorysie oprócz imienia i nazwiska 
jest podana także miejscowość urodzenia, czy nie. Tabela 2. zawiera informacje 
o liczbie prawidłowych i nieprawidłowych wskazań. Brak wskazania potrakto-
waliśmy jako wskazanie błędne (zinterpretowaliśmy je jako brak uaktywnienia 
zmiennej). 

Tabela 2. Liczba prawidłowych i nieprawidłowych wskazań kraju pochodzenia 
aplikanta

Wskazania prawidłowe
kraju pochodzenia

Wskazania nieprawidłowe
kraju pochodzenia

imię i nazwisko POL VIET UKR POL VIET UKR

aplikacja z podaniem 
miejsca urodzenia 
(N=30)

25 (83%) 10 (33%) 15 (50%)   5 (17%) 20 (67%) 15 (50%)

aplikacja bez podania 
miejsca urodzenia 
(N=31)

20 (65%)   4 (13%)   7 (22%) 11 (35%) 27 (87%) 24 (78%)
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2.5. Przygotowanie ostatecznych aplikacji w wyselekcjonowanych zawodach

Biorąc pod uwagę wyniki pretestu przyjęto, że statusem cudzoziemca będzie 
można manipulować przez podanie imienia, nazwiska, miejsca i kraju urodze-
nia na początku CV oraz informacji o posiadaniu prawa do podejmowania le-
galnej pracy bez dodatkowych zezwoleń na jego końcu (pod formułką o zgo-
dzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją). Podanie tej 
ostatniej informacji było niezbędne nie tylko po to, aby wprowadzić zmienną 
niezależną, ale także aby zapewnić pracodawcę, że zatrudnienie cudzoziemca 
nie wiąże się w tym przypadku z dodatkowym kosztem uzyskania zezwolenia 
na pracę. 

W aplikacjach na stanowisko asystenta w administracji biurowej wprowa-
dzono poprawki dotyczące kierunku studiów, wieku i doświadczenia. Kandyda-
ci w parze byli w tym samym wieku, mieli ukończone kierunki studiów uznane 
za równoważne (na poziomie magistra), a także obydwaj mieli tyle samo mie-
sięcy doświadczenia zawodowego u dwóch różnych pracodawców. Wszyscy 
kandydaci posiadali prawo jazdy kategorii B, mówili płynnie po angielsku, ob-
sługiwali urządzenia biurowe i mieli ukończone po trzy dodatkowe szkolenia.

Przygotowanie ostatecznych aplikacji w branży innej niż administracja biu-
rowa zdecydowano poprzedzić konsultacjami z ekspertami branżowymi, ma-
jącymi doświadczenie w rekrutacji. W przypadku marke	 ngu i sprzedaży kon-
sultacje z ekspertami spowodowały, że zrezygnowaliśmy z wysyłania aplikacji 
w tej grupie ogłoszeń. Okazało się bowiem, że bardzo trudno jest skonstruo-
wać prawdopodobne życiorysy na stanowiska specjalisty typu brand manager 
czy product manager bez podawania szczegółowych informacji co do przebie-
gu kariery (na przykład klientów, marek i zarządzanych budżetów). Dodatkowo 
poinformowano nas, że jest to hermetyczne środowisko i pojawienie się oso-
by, o której nikt nigdy nie słyszał, mogłoby wydać się podejrzane. Nie było zaś 
wystarczającej liczby ogłoszeń na najniższe stanowiska w tej branży, aby kon-
struowanie i wysyłanie takich dokumentów miało sens. Eksperci wyjaśnili nam 
też, dlaczego w trakcie pretestu nie udało nam się uzyskać równoważności 
w tej grupie aplikacji. Mianowicie dwa z trzech życiorysów prezentowały spe-
cjalistów sprzedaży, natomiast jedno specjalistę od reklamy, PR i marke	 ngu. 
Właśnie dokumenty tego ostatniego specjalisty były wyraźnie oceniane inaczej 
w trakcie pretestu.

W pozostałych zawodach aplikacje były tworzone na podstawie adekwat-
nych życiorysów znalezionych w Internecie, ale według podobnego schematu 
co dokumenty na stanowiska administracyjne. Przygotowane dokumenty były 
następnie konsultowane z przynajmniej dwoma ekspertami. W branży hotelar-
skiej naszymi ekspertami byli manager HR w dużej i pres	 żowej sieci hoteli oraz 
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osoba z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w branży. Zwrócili nam oni 
uwagę, że ocena kandydatów na stanowisko „recepcjonista” zależy od ich kon-
dycji fi zycznej (informacja o niej jest niezbędna w CV), od liczby przepracowa-
nych miesięcy i od „sieciowości” hotelu, w którym kandydat nabywał doświad-
czenie. W gastronomii ekspertami byli warszawscy restauratorzy (N=2), którzy 
między innymi poinstruowali nas, że kucharz z doświadczeniem kelnerskim 
byłby ewenementem. W informatyce i programowaniu naszymi ekspertami 
byli specjaliści z wieloletnim stażem i/lub szefowie działów IT (N=4). Doświad-
czeni informatycy wytłumaczyli nam niuanse tej branży i pomogli stworzyć tzw. 
windowsowe i linuksowe warianty życiorysów.  Aplikacje księgowe oceniali 
pracownicy i szefowie działów księgowości z różnego typu organizacji oraz fi rm 
(N=3). Dzięki nim dowiedzieliśmy się, w jakiego typu fi rmach/organizacjach po-
winni mieć doświadczenie aplikanci i jakie programy księgowe powinni znać. 
Ze względu na okres wakacyjny nie udało nam się zrekrutować więcej niż jed-
nego eksperta w budownictwie, dlatego zrezygnowaliśmy z wysyłania aplika-
cji w tej branży. Po wprowadzeniu rekomendowanych zmian życiorysy zosta-
ły jeszcze raz zaprezentowane ekspertom, którzy jednogłośnie uznali sylwetki 
kandydatów za prawdopodobne, konkurencyjne i równoważne.

We wszystkich wysłanych życiorysach identyczna była kolejność i liczba 
podanych informacji, różniły się natomiast czcionki oraz nagłówki. W każdym 
z CV przy nazwie aktualnego bądź ostatniego pracodawcy pojawiała się notat-
ka, że referencje mogą zostać dostarczone na życzenie. Została ona dołączona 
po to, aby zminimalizować ryzyko kontaktu pomiędzy potencjalnym praco-
dawcą a fi rmą wymienioną w życiorysie. W przypadku każdej pary aplikantów 
różnice wieku nie były większe niż 1 rok. Gdy na dane stanowisko wymagano 
znajomości innego języka niż angielski, obydwaj kandydaci znali go na tym sa-
mym poziomie (podobnie, jeśli wymagana była jakaś szczególna umiejętność 
lub znajomość konkretnego programu). We wszystkich zawodach z wyjątkiem 
recepcjonisty (hotelarstwo), doświadczenie zawodowe zostało zdobyte w fi r-
mach znajdujących się w Warszawie15. W listach motywacyjnych przygotowa-
nych dla aplikantów w administracji i księgowości (większość ofert dla progra-
mistów, recepcjonistów oraz kucharzy nie zawierała prośby o list motywacyjny) 
identyczna była ich struktura. W każdym liście nawiązano do cech lub umiejęt-
ności wymaganych przez pracodawcę w ogłoszeniu oraz przedstawiono wizję 
rozwoju. Jeśli pracodawca prosił o podanie oczekiwań fi nansowych, we wszyst-

15 Fikcyjni hotelarze-recepcjoniści uprzednio zatrudnieni byli w Gdańsku lub Krakowie. Wyse-
lekcjonowane przez badaczy ogłoszenia dotyczące pracy w hotelach zostały umieszczone przez 
fi rmy sieciowe, a więc i sieciowe musiało być też doświadczenie kandydatów. Uznaliśmy, że przy 
tak małej liczbie sieci hotelowych o podobnym pres	 żu, przypisanie aplikantom zatrudnienia 
w Warszawie niesie zbyt duże ryzyko „zdemaskowania” kandydata.
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kich aplikacjach podawano ten sam poziom oczekiwanych zarobków (poziom 
ten określano na podstawie informacji o średnich zarobkach na konkretnym 
stanowisku w danej branży oraz dzięki opinii ekspertów).

Ostatnim etapem przygotowania dokumentów aplikacyjnych było stworze-
nie fi kcyjnych tożsamości, to jest nadanie kandydatom konkretnych imion i na-
zwisk, adresów, numerów telefonów i adresów e-mail, a na koniec przypisanie 
gotowego zestawu dokumentów do kandydatów z danej pary. Preferowaną for-
mą kontaktu, co było sygnalizowane w liście motywacyjnym, był kontakt telefo-
niczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Na portalu Wirtualnej Polski (wp.pl) 
zarejestrowane zostały indywidualne skrzynki kandydatów. W każdym przy-
padku adres skrzynki skonstruowano według schematu imię.nazwisko@wp.pl. 
Zakupiono również 3 zestawy startowe w jednej z sieci komórkowych i przypi-
sano każdej narodowości konkretny numer. Najwięcej problemu przysporzyła 
nam kwes	 a adresu zamieszkania. Mimo iż nie przewidywaliśmy, aby ktokol-
wiek zechciał się z aplikantami kontaktować regularną drogą listową, zarówno 
użycie fi kcyjnego, jak i przypadkowego adresu niosło ze sobą pewne ryzyko. 
Po pierwsze, pracodawca mógł się zorientować, że danej ulicy albo danego nu-
meru nie ma (bo na przykład chciał sprawdzić, ile czasu zajmowałby kandyda-
towi dojazd do pracy). Po drugie, jeśli pracodawca wysłałby jednak zaprosze-
nie na rozmowę regularną pocztą, nie mielibyśmy szansy, aby dowiedzieć się 
o tym. Dlatego jako adresów użyto miejsc zamieszkania trzech spośród badaczy 
zaangażowanych w projekt, które były tak samo oddalone od centrum Warsza-
wy. W różnych zawodach aplikantom przypisano odmienne imiona, nazwiska 
i miejsca urodzenia z przygotowanej puli (patrz Aneks nr 2). Rotacja imion i na-
zwisk pomiędzy zawodami została wprowadzona w celu wyeliminowania ryzy-
ka wykrycia, że osoba o identycznym nazwisku szuka pracy w kuchni, w hotelu 
i jako programista. Ryzyko to było bardzo niskie ze względu na przyjęcie reguły 
nieaplikowania do danego pracodawcy więcej niż raz (o czym poniżej). Mimo 
to obawialiśmy się, że – w związku z małą liczbą obcokrajowców na polskim 
rynku pracy – fakt aplikacji cudzoziemca o charakterystycznym imieniu i nazwi-
sku mógłby zostać zapamiętany przez specjalistę od rekrutacji w danej fi rmie 
i przekazany koledze/koleżance po fachu w innej. Na koniec, według schematu 
pozwalającego uniknąć efektu przypisania danej narodowości do danej aplika-
cji, losowano życiorys dla aplikanta. 

2.6. Proces aplikowania

Do ostatecznej selekcji ogłoszeń zaadaptowana została specjalna procedura. 
Najpierw badacze wyszukiwali adekwatne dla danego zawodu i stanowiska 
oferty na trzech wybranych portalach (www.pracuj.pl, www.gazetapraca.pl, 
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www.goldenline.pl). Treść zaakceptowanego przez danego badacza ogłosze-
nia była kopiowana i zapisywana w dokumencie zawierającym wszystkie oferty 
z danego portalu. Następnie dokumenty pochodzące od różnych badaczy były 
łączone w jeden i dwie osoby niezależnie od siebie sprawdzały, czy ogłosze-
nie spełnia przyjęte wcześniej warunki, to jest: (1) czy pochodzi bezpośrednio 
od pracodawcy, (2) czy dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę, (3) czy wystar-
czająca jest elektroniczna forma aplikacji i (4) czy wymagane są jedynie doku-
menty w języku polskim. Ogłoszenia, w których proszono o aplikacje w języku 
angielskim, były odrzucane. Po pierwsze, pretestowane i poddane ocenie eks-
pertów były wyłącznie aplikacje w języku polskim. Tłumaczenie dokumentów 
pociągałoby za sobą kwes	 ę sprawdzenia rzetelności takiego tłumaczenia. 
Po drugie, przy aplikowaniu w języku angielskim pojawiłaby się kwes	 a precy-
zyjnego określenia poziomu znajomości języka polskiego u cudzoziemca. Bez 
sprawdzenia efektu różnicy pomiędzy przymiotnikami na� ve a fl uent nie mogli-
byśmy założyć równoważności kandydatur. 

Po podwójnym sprawdzeniu, czy oferta spełnia wymogi formalne, przeno-
szono nazwę fi rmy, dane kontaktowe i informację o źródle pochodzenia ogło-
szenia do arkusza Excel. Następnie upewniano się, że ogłoszenia nie dublują się 
pomiędzy portalami oraz że nie zostały już wysłane aplikacje na inne stanowi-
sko w danej fi rmie. Dopiero wtedy, na wskazany adres e-mail lub przez stronę 
internetową, wysyłano z jednodniowym odstępem aplikacje cudzoziemca i Po-
laka. Data wysłania aplikacji wprowadzana była do arkusza Excel obok informa-
cji o schemacie użytym do doboru życiorysów oraz narodowości cudzoziemca. 
Przy okazji prób wysyłania aplikacji przez stronę www.goldenline.pl okazało się, 
że aby móc odpowiedzieć na zamieszczone na tym portalu ogłoszenie, trzeba 
zarejestrować swój profi l. Ze względu na fakt, że zwiększyłoby to istotnie możli-
wość „zdemaskowania” kandydata, oferty zamieszczone na www.goldenline.pl 
zostały zignorowane. Najbardziej czasochłonne było odpowiadanie na te ofer-
ty, w przypadku których pracodawca wymagał, oprócz CV i listu motywacyjne-
go, wypełnienia własnego formularza aplikacyjnego, mimo że sprowadzało się 
to de facto do kopiowania informacji z życiorysu. 

Pomiędzy 15 lipca a 13 września, pomimo trwających wakacji, zespół ba-
daczy zaangażowanych w realizację projektu wyselekcjonował 194 ogłoszenia 
i wysłał 361 aplikacji (na 27 ofert, z różnych powodów, udało się wysłać tyl-
ko jedną aplikację). Informacja o wysłanych aplikacjach z podziałem na branże 
znajduje się w Tabeli 3.

W przypadku aplikacji na stanowiska w administracji biurowej, tydzień 
po wysłaniu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wysyłano dodatkowo 
e-mail z zapytaniem o przewidywany termin rozpatrzenia aplikacji, a dwa tygo-
dnie później dzwoniono do pracodawcy z tym samym zapytaniem. Procedurę
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Tabela 3. Wysłane aplikacje z podziałem na branże

Stanowisko Liczba ogłoszeń Liczba wysłanych aplikacji

Asystent biurowy   90 179

Recepcjonista (lub podobne) w hotelach     5   10

Kucharz (lub podobne)     9   18

Samodzielny księgowy/Główny księgowy   26   52

Programista   64 102

Razem: 194 361

  
tę zastosowano w nadziei, że zwiększy ona liczbę reakcji ze strony pracodawcy, 
które będzie można uwzględnić w ostatecznej analizie wyników. W dotychczas 
przeprowadzonych na świecie testach korespondencyjnych stopa zwrotu z wy-
słanych aplikacji (callback rate) wahała się pomiędzy 5% a 10% w zależności 
od warunku eksperymentalnego. Ponieważ przyjęliśmy, że tylko te sytuacje 
będą uwzględnione przy szacowaniu dyskryminacji ne
 o, w których przynaj-
mniej jedna osoba spotkała się z jakąś reakcją, aby zebrać wystarczającą ilość 
danych do przeprowadzenia analiz statystycznych, musieliśmy albo zwięk-
szyć liczbę wysyłanych aplikacji albo zwiększyć stopę zwrotów. Ze względu 
na ograniczenia czasowo-fi nansowe nie byliśmy w stanie wysłać więcej aplika-
cji, dlatego staraliśmy się zwiększyć szansę na to, że wysłane aplikacje zosta-
ną rozpatrzone. Treść listu „ponaglającego” była niemal identyczna w obydwu 
przypadkach, a dodatkowo była ona rotowana pomiędzy aplikantami tak, aby 
uniknąć przypisania danego listu do konkretnej narodowości. Z kolei w przy-
padku kierowania zapytania przez telefon, przyjęto jeden scenariusz rozmowy, 
a wszystkie telefony zostały wykonane w odstępie dwóch dni. Niestety proce-
dura ta okazała się nieskuteczna – tylko w jednym przypadku po liście „pona-
glającym” przyszło zaproszenie na rozmowę kwalifi kacyjną – nie kontynuowa-
no zatem jej stosowania w przypadku aplikowania na stanowiska w pozostałych 
zawodach. 

2.7. Monitorowanie i rejestrowanie odpowiedzi

W kontekście testu korespondencyjnego za nierówne traktowanie przyjmuje 
się różnicę w liczbie zaproszeń na rozmowę kwalifi kacyjną. Jednak w trakcie 
trwania testu można zaobserwować również inne zachowania i przejawy nie-
równego traktowania ze strony pracodawców. Dlatego wszelkie reakcje poten-
cjalnego pracodawcy były rejestrowane i analizowane. Reakcje te obejmowa-
ły między innymi potwierdzenia otrzymania aplikacji, telefony z zapytaniem 
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o oczekiwania fi nansowe, próby przeprowadzenia rozmowy kwalifi kacyjnej 
przez telefon oraz listy z zadaniami do rozwiązania przez aplikanta. Po odrzuce-
niu automatycznie generowanych potwierdzeń otrzymania aplikacji, pozostałe 
typy reakcji zakwalifi kowaliśmy jako reakcję pozytywną i włączyliśmy do osta-
tecznej analizy danych. Z wyjątkiem automatycznie generowanych informacji 
o przyjęciu zgłoszenia, na każdy inny kontakt ze strony pracodawcy odpowiada-
liśmy telefonicznie lub poprzez e-mail, że nasza aplikacja jest już nieaktualna. 
Na 167 ogłoszeń, na które udało nam się wysłać parę aplikacji, zarejestrowali-
śmy w sumie 26 pozytywnych reakcji (16%). W Tabeli 4. przedstawiamy podsu-
mowanie zebranych przez nas wyników.  

Tabela 4. Podsumowanie wyników

Stanowisko
Liczba ogłoszeń,

na które została wysłana 
para aplikacji

Liczba
pozytywnych 

reakcji

%
(stopa zwrotu
z wysłanych

aplikacji)

Asystent biurowy   89   4   4

Recepcjonista (lub podobne) 
w hotelach

    5   1 20

Kucharz (lub podobne)     9   4 44

Samodzielny księgowy/
/Główny księgowy

  26   0   0

Programista   38 17 45

Razem: 167 26 16

Jak pokazuje powyższa Tabela, najwyższą skuteczność testu osiągnęliśmy 
w przypadku stanowisk kucharza i programisty. Najmniej reakcji zarejestrowa-
no na stanowiska księgowe i administracyjne. Są dwa możliwe powody takiego 
rozkładu wyników – mogą one mieć związek z czynnikami merytorycznymi (nie-
odpowiednie życiorysy) albo z pozamerytorycznymi i będącymi poza kontrolą 
badaczy. Ze względu na intensywny i dwustopniowy pretest narzędzia, mamy 
zaufanie, że jego trafność była wysoka. Dlatego podejrzewamy, że w przypad-
ku stanowisk asystenckich i księgowych największy wpływ na zaobserwowany 
rezultat miała płeć kandydatów. W przypadku programistów i kucharzy wy-
jątkowo duże zainteresowanie kandydatami mogło wynikać z defi cytu odpo-
wiednich specjalistów na rynku. Jednak rozstrzygnięcie wątpliwości co do tego, 
czy zadziałały czynniki merytoryczne, czy pozamerytoryczne jest niemożliwe 
w ramach zebranych danych. 
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3. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje

Prezentowane poniżej wyniki pokazują pewną tendencję w zachowaniu pra-
codawców w stosunku do cudzoziemców. Biorąc pod uwagę, że test dyskry-
minacyjny został przeprowadzony zgodnie z przyjętymi standardami metodo-
logicznymi i z zachowaniem wszelkich procedur eksperymentalnych, można 
przyjąć, że wyniki mają pewną wartość opisową. Jednak ze względu na zbyt 
małą próbę, orzekanie o poziomie istotności zaobserwowanych różnic  i/lub 
o istnieniu dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na status obcokrajow-
ca jest nieuzasadnione. Nie jesteśmy bowiem w stanie z wystarczającą mocą 
oszacować, czy zaobserwowane różnice mają charakter przypadkowy, czy sy-
stematyczny.

Spośród 167 pracodawców, do których zostały wysłane aplikacje w imie-
niu Polaka i cudzoziemca, 19 zaprosiło jednego lub obydwu z nich na rozmowę 
kwalifi kacyjną albo w inny sposób wyraziło pozytywne zainteresowanie kandy-
datem. W przypadku kandydata z obywatelstwem polskim, aby uzyskać jedno 
zaproszenie, trzeba było wysłać 10 aplikacji. W przypadku obcokrajowca, aby 
uzyskać jedno zaproszenie na rozmowę, trzeba było wysłać prawie 17 aplikacji 
(wynik ten obrazuje Tabela 5.).

Tabela 5. Proporcja odpowiedzi pozytywnych z uwzględnieniem statusu apli-
kanta

Status Liczba reakcji pozytywnych/Liczba aplikacji Stopa zwrotu (%)

Polak 16/167 0.096 (10%)

Obcokrajowiec 10/167 0.059 (6%)

Wśród tych 19 pracodawców, którzy odpowiedzieli na otrzymane aplikacje, 
9 było pozytywnie zainteresowanych wyłącznie kandydatem z Polski, 3 wyłącz-
nie obcokrajowcem, a 7 chciało się spotkać z jednym i z drugim kandydatem 
(wyniki te przedstawione są w Tabeli 6.). 

Tabela 6. Dyskryminacja cudzoziemców ne
 o

A B C D
E

(A-B/A+B+C+D)
F

(A-B/A+B+C)

Tylko Polak Tylko obcokrajowiec Obydwu Żaden DN % DN %

9 3 7 148 4% 32%
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Wyniki przedstawione w obydwu tabelach pokazują dysproporcje w trak-
towaniu kandydatów z Polski w porównaniu z kandydatami nieposiadającymi 
obywatelstwa polskiego. Dlatego uważamy, że aby z pełną mocą przyjąć lub 
odrzucić tezę o systematycznym charakterze tych nierówności, niezbędne 
jest przeprowadzenie zakrojonego na szeroką skalę testu dyskryminacyjnego. 
Na podstawie doświadczeń zebranych w trakcie badania pilotażowego, jesteś-
my w stanie sformułować następujące rekomendacje odnośnie kształtu i prze-
biegu takiego testu.

1) Liczba warunków eksperymentalnych. Jednym z podstawowych manka-
mentów przeprowadzonego pilotażu było ograniczenie się wyłącznie do jed-
nego warunku. Nawet gdyby udało nam się osiągnąć odpowiednią moc staty-
styczną testu, nie bylibyśmy w stanie powiedzieć nic więcej poza to, że wśród 
mężczyzn obcokrajowcy są (lub nie są) równo traktowani w porównaniu do Po-
laków. Dlatego test właściwy powinien uwzględniać przynajmniej płeć jako do-
datkowy warunek. Ponadto na podstawie innych danych (zagranicznych i doty-
czących postaw Polaków wobec obcokrajowców) możemy założyć, że poziom 
dyskryminacji w zatrudnieniu może być różny w przypadku różnych grup cudzo-
ziemców. Sprawdzenie efektu interakcji pomiędzy statusem cudzoziemca a rasą 
bądź pochodzeniem etnicznym jest niezbędne do sformułowania podstaw poli-
tyki antydyskryminacyjnej w zatrudnieniu.

2) Czas trwania badania. Testy dyskryminacyjne są czaso- i pracochłonne. 
Aby osiągnąć wystarczającą wielkość próby, trzeba wysłać aplikacje na setki 
uprzednio wyselekcjonowanych ogłoszeń, co nie jest możliwe w krótkim czasie, 
między innymi ze względu na ograniczoną liczbę ofert pracy w danym okresie. 
Ponadto ze względu na rzetelność testu, wysyłanie aplikacji nie powinno mieć 
miejsca wyłącznie w jednym sezonie. W naszym badaniu prawie wszystkie apli-
kacje zostały wysłane w trakcie wakacji i może dlatego zdarzało się, że odpo-
wiedź pracodawcy przychodziła dopiero dwa miesiące po wysłaniu zgłoszenia. 
Zatem rekomendujemy przeprowadzenie testu trwającego co najmniej 18 mie-
sięcy. 

3) Pretest. W przypadku testu dyskryminacyjnego stworzenie narzędzia 
o wysokiej trafności wymaga wieloetapowych działań. Aby mieć pewność, 
że używane życiorysy i listy motywacyjne różnią się wyłącznie niezwiązanymi 
z wydajnością cechami kandydatów, będącymi przedmiotem manipulacji, na-
leży testować równoważność poszczególnych elementów na każdym etapie 
ich wprowadzania do narzędzia. Populacja, w której testuje się narzędzie, po-
winna być tożsama z populacją, w której będzie ono użyte. Innymi słowy, reko-
mendujemy wstępne testowanie życiorysów zarówno wśród osób pracujących 
w danej branży/na danym stanowisku, jak i osób rekrutujących w tej branży/
na dane typy stanowisk. Stworzenie prawdopodobnych dokumentów wyma-
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ga zrozumienia specyfi ki danego zawodu, dlatego ich przygotowanie powinno 
odbywać się w kooperacji z osobami posiadającymi wieloletnie doświadczenie 
w danej profesji. Na podstawie własnego doświadczenia odradzamy jednak ko-
rzystanie z usług fi rm doradztwa personalnego. 

4) Selekcja ogłoszeń/fi rm. W przeprowadzonym badaniu akceptowaliśmy 
każde ogłoszenie, które spełniało określone przez nas kryteria, i nie monito-
rowaliśmy ani nie rejestrowaliśmy danych o fi rmie umieszczającej ogłoszenie 
(z wyjątkiem danych kontaktowych). Aby wyniki testu można było uogólnić 
na różne typy pracodawców, rekomendujemy jednak monitorowanie ofert 
ze względu na typ działalności (klasyfi kacja PKD) oraz sektor działalności praco-
dawcy (prywatny, publiczny lub pozarządowy).

5) Mechanizmy dyskryminacji. Jak wspomniano na początku, testy dyskry-
minacyjne pozwalają na udowodnienie, że różnice w sytuacji grupy większoś-
ciowej i mniejszościowej na rynku pracy są efektem nierównego traktowania, 
ale nie pozwalają wyjaśnić przyczyn tego zjawiska. Aby formułować rekomen-
dacje odnośnie skutecznych sposobów przeciwdziałania dyskryminacji na rynku 
pracy, niezbędne jest zrozumienie mechanizmu, w jaki niezwiązana z produk-
tywnością cecha staje się kluczowa w ocenie kompetencji i doświadczenia oso-
by postrzeganej przez pryzmat członkostwa w danej grupie. Rekomendujemy 
zatem poprzedzenie testu dyskryminacyjnego badaniem, którego przedmiotem 
byłoby przetestowanie alternatywnych hipotez dotyczących procesów konstru-
owania nierównych oczekiwań co do kompetencji jednostek zróżnicowanych 
pod względem etnicznym i narodowym oraz hipotez dotyczących mechanizmu 
stosowania podwójnych standardów oceny kompetencji zadaniowych osób na-
leżących do różnych grup.

W pilotażowym teście korespondencyjnym przeprowadzonym przez bada-
czy Instytutu Spraw Publicznych zaobserwowano różnice w traktowaniu Pola-
ków i cudzoziemców na rynku pracy. Ich kierunek wskazuje na preferowanie 
przez pracodawców kandydatów z obywatelstwem polskim. Zakres i systema-
tyczność występowania tych różnic musi być jednak przedmiotem dodatko-
wych badań.  Doświadczenia zebrane w trakcie pilotażu dają podstawy, aby 
twierdzić, że test korespondencyjny – technika, którą jako pierwsi zastosowa-
liśmy do badania nierówności na polskim rynku pracy – pozwala na zebranie 
twardych danych na temat dyskryminacji grup mniejszościowych w Polsce.
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Aneks nr 1 – Kwes� onariusz oceny kandydatów w preteście

Ogólne wrażenia:
1. Spośród przedstawionych Ci zestawów dokumentów (życiorys i list motywa-
cyjny), który zestaw uważasz za najbardziej profesjonalnie przedstawiający syl-
wetkę kandydata? (Postaw znak X przy wybranym zestawie.) 
A      B    C

Dlaczego?…………………………………………………………………………………………................. 
2. Spośród przedstawionych Ci kandydatów, którego rekomendował(a)byś 
do zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną? (Postaw znak X przy wybranym kan-
dydacie.)
A      B    C

Dlaczego?………………………………………………………………………………………....................
3. Którego z przedstawionych kandydatów chciał(a)byś mieć w swoim zespole 
za współpracownika, gdyby miał być zatrudniony tam, gdzie Ty? (Postaw znak X 
przy wybranym kandydacie.)
A      B    C

Dlaczego?………………………………………………………………………………………....................
4. Z którym z przedstawionych kandydatów chciał(a)byś się spotkać w sytuacji 
towarzyskiej? (Postaw znak X przy wybranym kandydacie.)
A      B    C

Dlaczego?………………………………………………………………............................................
5. Gdybyś miał(a) teraz napisać własny życiorys i list motywacyjny, na doku-
mentach którego kandydata byś się wzorował(a)? (Postaw znak X przy wybra-
nym zestawie.)
A      B    C 

Dlaczego?…………………………………………………..........................................................

Pytania szczegółowe:
6. Który kandydat ukończył uczelnię najlepiej przygotowującą do objęcia sta-
nowiska, na które złożył aplikację? (Postaw znak X przy wybranym kandydacie.)
 A B C Kandydaci ukończyli uczelnie o podobnym profi lu Żaden

7. Który kandydat ukończył kierunek studiów najlepiej przygotowujący 
go do objęcia stanowiska, o które się ubiega? (Postaw znak X przy wybranym 
kandydacie.)
 A B C Kandydaci ukończyli kierunki o podobnym profi lu Żaden
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8. Który z kandydatów ma największe doświadczenie niezbędne do objęcia 
stanowiska, o które się ubiega? (Postaw znak X przy wybranym kandydacie.)
 A B C Kandydaci nie różnią się doświadczeniem   Żaden

9. Który z kandydatów ma najwyżej rozwinięte umiejętności niezbędne do obję-
cia stanowiska, o które się ubiega? (Postaw znak X przy wybranym kandydacie.)
 A B C Kandydaci nie różnią się poziomem niezbędnych umiejętności Żaden

10. Który z kandydatów ma najwyżej rozwinięte umiejętności przydatne do 
objęcia stanowiska, o które się ubiega? (Postaw znak X przy wybranym kandy-
dacie.)
 A B C Kandydaci nie różnią się poziomem przydatnych umiejętności Żaden

11. Który z kandydatów jest najbardziej zmotywowany do objęcia stanowiska, 
o które się ubiega? (Postaw znak X przy wybranym kandydacie.)
 A B C Kandydaci nie różnią się poziomem motywacji  Żaden

Aneks nr 2 – Lista imion i nazwisk użytych w badaniu

Narodowość Imiona i nazwiska Miejsca urodzenia

Polska

Piotr Kwiatkowskia

Marcin Malinowski
Paweł Wójcik

Kraków
Gdańsk
Katowice
Bielsko-Biała

Wietnamska
Nguyen Van Nam
Le Dung
Pham Huu Thuan

Ha Noi
Thanh Hoa
Nghe An

Ukraińska
Oleksandr Dyachenko
Serhij Bazylenko
Semen Lewczuk

Drohobycz
Kijów
Donieck

a W przypadku aplikacji na stanowisko recepcjonisty (hotelarstwo), polski kandydat odpo-
wiednio do doświadczenia urodził się w Gdańsku albo Krakowie.
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wej oraz Studium Europy Wschodniej (na Uniwersytecie Warszawskim). Kierow-
nik Programu Migracji i Polityki Rozwojowej w Instytucie Spraw Publicznych. Zaj-
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emigracją Polaków oraz współpracą z partnerami z Europy Wschodniej. Jest 
autorką licznych publikacji i raportów publikowanych w Polsce oraz za granicą. 

Witold Klaus – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Insty-
tutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Prezes Stowarzyszenia Interwen-
cji Prawnej, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Czło-
wieka; absolwent Podyplomowych Studiów Ewaluacji Programów Społecznych 
w Instytucie Socjologii UW; koordynator wielu programów, w tym badawczych 
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ców, kryminologii i sprawiedliwości naprawczej. 

Maryla Koss-Goryszewska – absolwentka Instytutu Profi laktyki Społecznej 
i Resocjalizacji UW i Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Wy-
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Wschodniej w Instytucie Spraw Publicznych i doktorantka w Instytucie Stoso-
wanych Nauk Społecznych UW. Przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowa-
ną „Społeczna percepcja kobiet–ofi ar handlu ludźmi w celu prostytucji. Anali-
za socjologiczna”. Specjalizuje się w społeczno-prawnej problematyce handlu 
ludźmi, a także w zagadnieniach z zakresu praw kobiet.

Łukasz Łotocki – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami nad migracja-
mi międzynarodowymi, badaniami nad lokalnymi rynkami pracy, a także ana-
lizami procesów komunikowania społecznego i politycznego. Autor publikacji 
z zakresu wspomnianej tematyki, w tym książki kompleksowo ujmującej temat 
imigracji Ormian w Polsce. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi zajęcia 
z socjologii oraz marke� ngu politycznego i społecznego. 
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Ewa Nowicka – profesor antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszaw-
skim (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW) 
oraz profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi zajęcia z za-
kresu antropologii społecznej, problematyki akulturacji, różnorodności kulturo-
wej społeczeństwa polskiego, mniejszości etnicznych w Polsce, Europie i na Sy-
berii. Autorka licznych publikacji. Prowadziła wiele badań terenowych, m.in. 
w Czechach, na Słowacji, Litwie, w Bułgarii, Rumunii, Serbii, Macedonii, Grecji, 
Albanii, Mongolii oraz wśród rdzennych narodów syberyjskich.

Katarzyna Wencel – prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersyte-
tu w Białymstoku oraz podyplomowych studiów w Kolegium Europejskim 
w Brugii, członkini Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, w którym udziela po-
rad prawnych cudzoziemcom, były pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości 
(w Departamencie Współpracy Międzynarodowej).

Aleksandra Winiarska – socjolog i kulturoznawca, absolwentka Instytutu Sto-
sowanych Nauk Społecznych oraz Studium Stosunków Międzykulturowych 
na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka w Instytucie Socjologii 
UW. Członkini Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Autorka publikacji z zakresu 
mediacji i sprawiedliwości naprawczej. Prowadziła badania empiryczne na te-
mat kontaktu międzykulturowego w rodzinie, sąsiedztwie oraz więzieniu.

Kinga Wysieńska – politolog i socjolog, doktor nauk humanistycznych, wykła-
dowca w Collegium Civitas w Warszawie; stypendystka Fulbrighta i Fundacji 
na Rzecz Nauki Polskiej. Wykładała na wielu uniwersytetach polskich i zagra-
nicznych (Uniwersytet Jagielloński, Cornell University, University of Iowa, Uni-
versity of South Carolina). Autorka publikacji z dziedziny metod eksperymen-
talnych i strukturalnej psychologii społecznej.
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