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Wstęp
Od kilku lat Polska doświadcza znacznego napływu imigrantów. Dla
kraju, który ma przede wszystkim tradycje emigracyjne oraz jedno
z najbardziej homogenicznych społeczeństw w Europie, doświadczanie wielokulturowości wynikającej z imigracji stanowi pewne wyzwanie. Jako społeczeństwo cały czas uczymy się tego, w jaki sposób żyć
z przybywającymi do nas cudzoziemcami, którzy w wielu przypadkach
decydują się tu pozostać na dłużej. Zarówno społeczeństwo przyjmujące, jak i imigranci, przechodzą obecnie przez proces wzajemnego
dostosowywania się – integracji.
Brak polityki integracyjnej powoduje, że nie ma systemowych i długofalowych rozwiązań. Podejmowane działania są fragmentaryczne
i najczęściej krótkookresowe. Wiele instytucji obsługujących imigrantów rozwiązuje problemy metodą prób i błędów. Pracownicy często są nieprzygotowani do tego, aby skutecznie obsługiwać klienta
o specyficznych potrzebach. Na trudności napotykają urzędy, które
mają kłopoty z wydawaniem terminowych decyzji, szkoły, które same
przyjmują dzieci cudzoziemskie, oraz organizacje pozarządowe. Cały
czas brakuje wiedzy i specjalistów, którzy mogliby skutecznie wspomagać imigrantów w procesie adaptacji. Przynajmniej częściową odpowiedzią na te problemy może być prezentowany podręcznik, którego
celem jest dostarczenie wiedzy i opisu dobrych praktyk, które mogą
być wykorzystane w obsłudze klienta cudzoziemskiego.
Publikacja powstała w ramach projektu „Wielkopolska Wspólna
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Sprawa” realizowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Caritas Polska współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Treści tu zawarte zostały opracowane w oparciu o skrypty z warsztatów i szkoleń zorganizowanych w ramach projektu oraz badań
własnych. Podręcznik jest skierowany do pracowników organizacji
pozarządowych, wolontariuszy, pedagogów, psychologów międzykulturowych oraz pracowników instytucji publicznych i urzędników,
którzy mają do czynienia z klientem cudzoziemskim. Prezentowany
podręcznik, w swoich założeniach, ma być pomocą dla wymienionych wyżej grup w ich codziennych kontaktach z migrantami.
W podręczniku wykorzystano teksty Lecha Antkowiaka, Pauliny Babis,
Krystiana Barzykowskiego, Joanny Jałosińskiej, Agnieszki Kosowicz,
zamieszczono też rozdziały autorstwa Joanny Durlik-Marcinowskiej,
Joanny Grzymały-Moszczyńskiej i Pauliny Szydłowskiej.
W rozdziale pierwszym prezentowane są zagadnienia ogólne dotyczące migracji: definicja, typy migracji oraz dane dotyczące imigracji w województwie wielkopolskim. W drugiej części rozdziału prezentowane są wyniki badań własnych przeprowadzonych w ramach
projektu.
W rozdziale drugim omówiona jest migracja jako zjawisko społeczne
i doświadczenie jednostki. Aby lepiej ukazać, jakie są następstwa
zmiany środowiska, w którym się żyje, najpierw opisany jest sposób,
w jaki je tworzymy i uczestniczymy w nim, a następnie zjawisko migra-

8

cji w tym kontekście. W ostatniej części przedstawione są typowe
reakcje i problemy, z którymi spotykają się imigranci i członkowie społeczeństwa przyjmującego, kiedy dochodzi do kontaktów przedstawicieli tych dwóch grup.
Rozdział trzeci zawiera informacje dotyczące kwestii formalnych
dotyczących pracy z klientem cudzoziemskim. W pierwszej części rozdziału zostały scharakteryzowane instytucje, które zajmują się cudzoziemcami w Polsce. Druga część dotyczy legalizacji pobytu, trzecia
zagadnień związanych z legalnym zatrudnieniem i rynkiem pracy,
czwarta świadczeń społecznych przysługujących migrantom, natomiast piąta kwestii zdrowotnych. Każda część kończy się rekomendacjami i przedstawieniem dobrych praktyk.
Rozdział czwarty jest poświęcony pracy z dzieckiem cudzoziemskim.
W pierwszej części są omówione kwestie formalne związane z kształceniem dzieci cudzoziemskich w szkole, w części drugiej ich sytuacja
społeczno-psychologiczna, ostatnia część jest poświęcona dobrym
praktykom.
W aneksach znajduje się spis aktów prawnych dotyczących cudzoziemców oraz materiałów i dodatkowych rekomendowanych lektur.
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Rozdział 1. Kilka słów o migracji
(Monika Nowicka)

Bardzo często możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że migracje są
znakiem XXI wieku i że nigdy wcześniej ludzie nie przemieszczali się na
taką skalę. Rozwój środków transportu oczywiście pozytywnie wpływa
na łatwość przemieszczania się, jednak migracje są nieodłącznym
elementem historii. Ludzie przemieszczali się od zawsze i w tym sensie
zjawisko masowych, XXI-wiecznych migracji, nie jest niczym nowym.
W Polsce migracje są przedmiotem debaty publicznej, ponieważ nasz
kraj po raz pierwszy doświadcza tak wielkiej fali przyjazdów obcokrajowców. Polska tradycyjnie jest krajem wysyłającym, a nie przyjmującym imigrantów, dlatego też w wielu sferach życia nie jesteśmy jeszcze przygotowani na obecność ludzi pochodzących z innych kultur.

Definicja
Migracja to „jedna z form mobilności przestrzennej ludzi, skutkująca
względnie trwałą zmianą miejsca ich zamieszkania”1. A zatem migracja wiąże się z:
•

przekroczeniem granicy dowolnie zdefiniowanego terytorium,
czasami jest to granica wewnątrz państwa, np. granica województwa, gminy czy miasta – w tym przypadku mówimy o migracji wewnątrzkrajowej; innym razem jest to przekroczenie granicy
państwa – wtedy mówimy o migracji międzynarodowej,

M. Anacka, M. Okólski, Migracje: pojęcie i metoda, w: 25 wykładów o migracjach,
M. Lesińska, M. Okólski red., Warszawa 2018, s. 15-32.
1
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•

długością – zgodnie z powyższą definicją zmiana miejsca zamieszkania ma być „względnie trwała”. Osoby zajmujące się migracją
nie są zgodne co do tego, ile czasu powinien trwać wyjazd, aby
miał zostać uznany za akt emigracji. Obecnie większość badaczy
jako migrację definiuje wyjazd, który trwa co najmniej trzy miesiące, jednak niektórzy uważają, że o emigracji mówimy dopiero
wtedy, gdy wyjazd trwa minimum rok.

Typy migracji
Badacze wyróżniają kilka typów migracji:
•

Krótkookresowe – to migracje kilkunastotygodniowe lub kilkumiesięczne. Imigrant podejmuje decyzję o wyjeździe na określony
czas lub do momentu, kiedy uzbiera założoną sumę pieniędzy.
Migracje krótkookresowe często przeradzają się w migracje długookresowe, ponieważ imigrant odwleka powrót do ojczyzny.

•

Długookresowe – to wyjazdy kilku-, kilkunastoletnie. W obszarze UE
obecnie są one głównie wynikiem przedłużania pobytu krótkookresowego. Zaplanowane migracje długookresowe są częstsze
w przypadku imigrantów, którzy, aby móc legalnie żyć i pracować w danym państwie, muszą starać się o legalizację pobytu.

•

Czasowe – migracje bez zamiaru osiedlenia się w kraju przyjmującym. Choć jest to powszechnie przyjęte kryterium, może ono być
zwodnicze, ponieważ imigranci często nie są w stanie sami przed
sobą przyznać, że już nie wrócą do ojczyzny.
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•

Stałe – migracje z zamiarem osiedlenia się w kraju przyjmującym.
Specyficzną definicję migracji stałych podaje Główny Urząd Statystyczny. GUS za emigranta stałego uważa Polaka, który przed
wyjazdem wymeldował się z polskiego miejsca zamieszkania.

•

Wewnętrzne – migracje w obrębie ustalonego terytorium, bez przekraczania jego granicy, np. migracje wewnątrz województwa,
państwa, czy wewnątrz Unii Europejskiej.

•

Zewnętrzne – migracje charakteryzujące się przekroczeniem granicy ustalonego terytorium. Do najczęstszych migracji zewnętrznych należą migracje zagraniczne wiążące się z przekroczeniem
granicy danego państwa.

•

Dobrowolne – w tym przypadku decyzja o wyjeździe nie jest podyktowana przymusem wynikającym z sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia.

•

Przymusowe – klasycznym przykładem migracji przymusowej jest
wyjazd w celu ochrony zdrowia i życia migranta. Dyskusyjne jest,
czy niemożność znalezienia pracy lub utrzymania rodziny należy
traktować jako migrację przymusową czy dobrowolną.

•

Udokumentowane – to inaczej migracje legalne.

•

Nieudokumentowane – to migracje nielegalne, czyli takie, w ramach
których imigrant nielegalnie przekroczył granicę lub pozostał na
terenie państwa przyjmującego po wygaśnięciu dokumentu
legalizującego pobyt, np. po wygaśnięciu wizy.
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Imigranci w Wielkopolsce
– dane statystyczne
Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców na początku 2020 roku
ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiadało prawie 423 tys.
cudzoziemców. W ciągu 2019 roku liczba ta wzrosła o ponad 50 tys.
osób, co spowodowane było głównie napływem obywateli Ukrainy,
ale też coraz liczniej osiedlających się w Polsce Białorusinów oraz Gruzinów. W 2019 roku zwiększyła się liczba obywateli Ukrainy o 35,6 tys.
do 214,7 tys. osób, Białorusi o 5,5 tys. do 25,6 tys., Gruzji o 2,7 tys. do
5,5 tys., Indii o 1,1 tys. do 9,9 tys. oraz Mołdawii o 1,1 tys. do 2,4 tys.
Niezmiennie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt
czasowy (maksymalnie do 3 lat). W 2019 roku liczba osób z tego typu
dokumentem wzrosła z 202,7 tys. do 241,6 tys. Grupa obcokrajowców
uprawnionych do pobytu stałego zwiększyła się natomiast z 69,3 tys.
do 78,4 tys.
Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz, więc
oszacowanie rzeczywistej liczby cudzoziemców jest niezwykle trudne.
Wśród regionów najbardziej popularnych wśród cudzoziemców znalazły się województwa: mazowieckie – 117 tys. osób posiadających
zezwolenie na pobyt, małopolskie – 45 tys., dolnośląskie – 34 tys. oraz
wielkopolskie – 33,5 tys. osób.
Migracja do Polski ma charakter głównie zarobkowy. Stale utrzymuje
się również zainteresowanie przedsiębiorstw zatrudnianiem pracowni-
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ków z zagranicy. Badania prowadzone wśród pracodawców przez
firmę Personnel Service pokazują duże zainteresowanie zatrudnianiem pracowników, głównie ze Wschodu. Raport Barometr Imigracji
Zarobkowej2 wskazuje, że 18% firm w Polsce zatrudnia obecnie kadrę
zza wschodniej granicy, w tym taką deklarację składa aż 40% dużych
przedsiębiorstw. Z kolei 16% firm planuje poszukiwać pracowników
z Ukrainy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zatrudnianie pracowników spoza Polski, a w szczególności ze Wschodu jest zatem zjawiskiem
coraz bardziej powszechnym. Raport wskazuje również, co nie jest
zaskoczeniem, że pracownicy z Ukrainy najczęściej zatrudniani są na
stanowiskach niższego szczebla (72%). Cyklicznie prowadzone przez
firmę Personnel Service badania wskazują jednak, że imigracja zarobkowa z Ukrainy ma charakter krótkoterminowy i nastawiony na zarobek
(66% kadry ze Wschodu pracuje w Polsce maksymalnie 3 miesiące).
W rejestrach ZUS na koniec 2019 r. widniało 651 tys. obcokrajowców,
za których opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne. Rok
wcześniej było to 569 tys. Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej dotyczące zezwoleń i oświadczeń o zatrudnianiu cudzoziemców również potwierdzają rosnącą liczbę cudzoziemców w Polsce. Według MRPiPS w 2019 r. zarejestrowano ponad 164 tys. oświadczeń (wzrost o 3,66% w porównaniu z rokiem 2018), wydano ok.
444,7 tys. zezwoleń na pracę (wzrost o 35% w porównaniu z rokiem
poprzednim) oraz ok. 131,5 tys. zezwoleń na pracę sezonową (spaPersonnel Service, Barometr Imigracji Zarobkowej, II półrocze 2019. Ukraiński pracownik w Polsce, 2019.
2
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dek o 2%). Dane resortu pracy pokazują, że największa liczba cudzoziemców pracuje w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcowi, co ma zapewne związek z dużo
prostszą procedurą rejestracji oświadczenia w stosunku do uzyskania
zezwolenia na pracę. Wśród cudzoziemców, dla których pracodawcy
wystąpili o dokumenty legalizujące pracę, przeważają Ukraińcy
(wg MRPiPS w 2019 r. wydano dla nich ponad 74% zezwoleń na pracę,
90% oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
oraz ponad 98% zezwoleń na pracę sezonową).
Podobna tendencja utrzymuje się w województwie wielkopolskim.
Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Poznaniu liczba zezwoleń
na pracę cudzoziemców w woj. wielkopolskim systematycznie rośnie.
W 2019 r. wydano ich 49,1 tys., tj. o 12,6 tys. więcej niż rok wcześniej.
Zezwolenia na pracę wydawane były najczęściej obywatelom Ukrainy. Wydane w województwie zezwolenia stanowiły 11% wszystkich
wydanych zezwoleń w Polsce, co stawiało woj. wielkopolskie na drugim miejscu po woj. mazowieckim (86,3 tys., 19,4%). Większość zezwoleń na pracę cudzoziemców dotyczyła obywateli Ukrainy (82,5%) oraz
mężczyzn – 75,5% (średnia dla kraju wynosi 75%).
W 2019 r. najwięcej zezwoleń wydano dla pracodawców prowadzących działalność w zakresie: przetwórstwa przemysłowego (12,4 tys.),
administrowania i działalności wspierającej (12 tys.), transportu i gospodarki magazynowej (9,8 tys.) oraz budownictwa (9 tys.). Łączny udział
wymienionych wyżej sekcji PKD wyniósł prawie 90%. Cudzoziemcy
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najczęściej zatrudniani byli na stanowiskach: pracownicy wykonujący
prace proste (38,4%), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (29,5%) oraz
operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (23,7%).
W powiatowych urzędach pracy woj. wielkopolskiego zarejestrowano
154,3 tys. (z czego 52,9 tys. dotyczyło kobiet) oświadczeń o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcowi. Było to o 7,1% mniej niż w 2018 r.,
co miało związek ze zwiększeniem liczby wydawanych zezwoleń na
pracę. Ponad 1/3 dokumentów wpisanych do ewidencji wystawiono
dla agencji pracy tymczasowej. Pracodawcy najczęściej wnioskowali
o zatrudnienie obywateli Ukrainy (90,4% oświadczeń), Gruzji – 3,7%,
Białorusi – 2,9% i Mołdawii – 2,5%.
W 2019 r. powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim wydały 7,2 tys. zezwoleń na pracę sezonową (o 5,4% mniej niż
w 2018 r.). Ponad połowę (57%) takich zgód wystawiono dla kobiet.
Podobnie, jak w przypadku innych procedur, pracodawcy najczęściej wnioskowali o przyjęcie do pracy obywateli Ukrainy (97,9%).
Zgodnie z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców w Wielkopolsce (migracje.gov.pl) w 2020 r. przebywało 36 456 cudzoziemców posiadających ważne dokumenty pobytowe. Największa grupa, licząca ponad
27 tys. posiadała prawo pobytu czasowego. Dominującą grupą są
Ukraińcy, których jest prawie 25 tys., druga pod względem liczebności grupa to obywatele Niemiec – 1236 osób, na trzecim miejscu
są obywatele Białorusi – 1179 osób, następnie Gruzini – 913 osób.
8170 osób to członkowie różnych innych narodowości. Jeżeli chodzi
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o płeć imigrantów, to znacząco większą grupą są mężczyźni – 23 371
osób, kobiet jest 13 085, czyli prawie dwa razy mniej. Populacja imigrantów na terenie województwa wielkopolskiego jest stosunkowo
młoda: 3148 osób ma poniżej 20 lat, 22 613 osób plasuje się w przedziale pomiędzy 20. a 39. rokiem życia, 9701 imigrantów ma pomiędzy
40 a 59 lat, tylko 994 osoby to seniorzy powyżej 60. roku życia.

Badanie imigrantów – wyniki
badań własnych
Z badania przeprowadzonego w 2019 r. przez Caritas Polska w Kaliszu wynika, że imigranci, podejmując decyzję o migracji, kierowali
się przede wszystkim względami natury ekonomicznej (ponad 50%
respondentów) choć w badanej populacji są także imigranci, którzy decydując się na imigrację kierowali się pobudkami dotyczącymi
stylu życia, związanymi ze sprawdzeniem „jak się żyje” w innym kraju.
Imigranci pracują głównie na drugorzędnym rynku pracy, wykonując
tzw. 3D jobs (dull, dangerous, dirty), czyli prace nudne, niebezpieczne
i brudne. Najliczniejsza grupa wśród badanych to robotnicy, jest ich
20,2%. Drugą grupą są operatorzy i monterzy maszyn – 14%, 10,5% to
specjaliści, jest to odsetek dosyć wysoki jak na grupę imigrancką. 7,9%
to pracownicy usług, 7% badanych pełni funkcje kierownicze, 6,1%
badanych to technicy i personel biurowy. W rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie pracuje 5,3% badanych. Najbardziej popularnym sposobem znalezienia pracy jest korzystanie z usług agencji pośrednictwa
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pracy działających w kraju imigranta.
Jeżeli chodzi o sytuację rodzinną badanych: większość respondentów przebywała w Polsce z co najmniej jednym członkiem najbliższej
rodziny, a prawie 25% z całą rodziną. Z tego względu konieczne są
działania stanowiące wsparcie w integracji całych rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym.
Celem badania była przede wszystkim diagnoza barier, z którymi
spotykają się imigranci w procesie integracji. Głównie są to skomplikowane procedury administracyjne i niestabilność zatrudnienia. Imigranci mają także problemy przy wynajmowaniu mieszkań (zawyżone
ceny i odmowa wynajmu). Respondenci w większości nie doświadczali dyskryminacji i niechęci, choć środowiskiem, w którym najczęściej to się zdarzało były miejsca pracy, a badani doświadczali głównie niechęci ze strony współpracowników, ale nie przełożonych.
Kolejną barierą utrudniającą integrację cudzoziemców jest nieznajomość przysługujących im praw. Wśród respondentów poziom wiedzy
o przysługujących imigrantom prawach nie jest wysoki. Brak znajomości praw powoduje, że imigranci mogą być wykorzystywani przez
pracodawców i pośredników oraz osoby pomagające w legalizacji
pobytu. Dlatego też niezwykle istotne jest organizowanie konsultacji
prawnych dla imigrantów oraz szkoleń z dziedziny prawa w obszarze,
który dotyczy imigrantów z państw trzecich przebywających w Polsce.
Polskie urzędy i instytucje są ocenianie przez badanych dobrze,
bardzo niewielu respondentów miało złe doświadczenia z instytu-
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cjami, w których musieli załatwiać swoje sprawy. Wynik ten stoi niejako w sprzeczności z powszechnymi skargami na niedotrzymywanie
terminów w wydawaniu decyzji dotyczących prawa pobytu. Jedną
z hipotez wyjaśniających dobrą ocenę polskich urzędów może być
różnica pomiędzy kulturą obsługi klienta w urzędzie w Polsce i w kraju
pochodzenia. Inną może być chęć przypodobania się badaczom.
Większość badanych deklaruje bardzo dobrą i dobrą znajomość
języka polskiego. Także w przypadku tego wyniku należy pozostać
ostrożnym. Badani mogą lepiej oceniać swoją znajomość języka kraju
przyjmującego, aby lepiej wypaść w oczach badaczy. Możliwe jest
też, że oceniają ją przez pryzmat sytuacji językowych, w których się
znajdują, ograniczając znajomość języka na przykład tylko do kwestii
związanych z wykonywaną pracą.
Prawie jedna czwarta deklaruje bardzo duże zainteresowanie sytuacją polityczną w Polsce. Większość badanych twierdzi również, że
utrzymuje kontakty z Polakami poza pracą. Również te dwa wyniki
należy traktować z pewną rezerwą.
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Rozdział 2. Kulturowe i społeczne
aspekty migracji (Monika Nowicka)
Migracja jako doświadczenie
Jak zostało już wspomniane powyżej, migracja wiąże się z przemieszczaniem się (mobilnością) w przestrzeni geograficznej. Jednak
z punktu widzenia zarówno imigranta, jak i członków społeczeństwa
przyjmującego, dużo ważniejsza jest zmiana przestrzeni społecznej.
Aby łatwiej było zrozumieć, czym jest doświadczenie migracji w kontekście społecznym, najpierw należy przyjrzeć się, w jaki sposób tworzymy świat społeczny i uczestniczymy w nim, następnie prześledzić,
na czym polega migracja w kontekście społecznym. W ostatniej części rozdziału zostaną opisane typowe problemy, z którymi muszą zmierzyć się imigranci i członkowie społeczeństwa przyjmującego, kiedy
dochodzi do kontaktów przedstawicieli tych grup.

Świat społeczny człowieka
Co się składa na świat społeczny człowieka?
Najtrudniej jest zauważyć to, co otacza nas na co dzień. Powietrza
potrzebujemy do oddychania, jednak zdajemy sobie sprawę z jego
istnienia dopiero wtedy, kiedy zaczyna nam go brakować. Podobnie
jest z otoczeniem społecznym: jest niezbędnym elementem naszego
funkcjonowania, nie zastanawiamy się nad nim, gdyż jest on nam
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przyrodzony. Zauważamy go dopiero, kiedy zmieniamy środowisko,
w którym żyjemy i okazuje się, że nowa rzeczywistość jest inna od tej,
w której żyliśmy do tej pory.
Na

nasz świat społeczny składają się inni ludzie, przedmioty, budowle, ale

także idee, znaczenia, wierzenia i pamięć, które są wspólne dla ludzi zamieszkujących

pewną zdefiniowaną przestrzeń fizyczną. Najłatwiej zauwa-

żalnym elementem świata społecznego, który dzielą ludzie, jest język,
którym się posługują. Jeżeli ktoś nie mówi tym samym językiem co my,
wiemy, że nie jest stąd.
Ludzie uczą się reguł świata społecznego, w którym żyją: tego jak
mówić i jak się zachowywać, jak się ubierać, co i kiedy można jeść,
a co jest zabronione. Uczą się zasad współżycia i współpracy z innymi.
Symboli swojego kraju, dat ważnych świąt i sposobów świętowania.
A nawet takich szczegółów, jak zasady korzystania z komunikacji
publicznej i ruchu drogowego. Jedne elementy przyswajają bardzo
wcześnie, inne nieco później. Innymi słowy uczą się kultury, czyli „całościowego sposobu życia charakterystycznego dla danej zbiorowości,
na który składa się wszystko, co ludzie robią, myślą i posiadają jako
członkowie społeczeństwa (wzory działania, myślenia i wyposażenia
materialnego)”3.
Trzon

kultury stanowią wartości, czyli obiekty materialne i niematerialne,

którym ludzie przypisują ważną rolę w swoim życiu i darzą je szacunkiem.

Przykładem wartości może być dobro, piękno, ale też rodzina czy

3

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 255.

21

zdrowie. Wartości definiują cele, do których ludzie chcą w życiu dążyć
oraz uznane przez społeczeństwo sposoby ich osiągania. Obrazuje
to na przykład american dream, czyli powszechne w USA przekonanie, że każdy, jeśli tylko wystarczająco ciężko pracuje, może osiągnąć sukces finansowy. Sukces ten jest celem, po który należy sięgnąć,
a powszechnie uznanym środkiem do niego jest ciężka praca.
Dzieci uczą się wartości, języka, tego co im wolno robić, a czego
nie wolno, w procesie socjalizacji, który rozpoczyna się od najwcześniejszych chwil życia. Na

wczesnym etapie życia podstawą nauki reguł

rządzących światem społecznym jest obserwacja i naśladownictwo.

Nie bez przyczyny małe dzieci najczęściej bawią się w dom i lekarza, a nieco starsze w szkołę. Rodzice, lekarz i nauczyciel to są dorośli, z którymi dzieci spędzają najwięcej czasu i dzięki temu mają wiele
okazji, aby ich obserwować i zapamiętywać ich zachowania, które
następnie odtwarzają w trakcie zabawy.
Starsze

dzieci uczą się reguł życia w społeczeństwie w trakcie kontak-

tów z innymi osobami, głównie swoimi rówieśnikami.

Nie jest to już jed-

nak naśladownictwo, podstawą do nauki jest raczej obserwowanie
i dopasowywanie swojego zachowania do koleżanek i kolegów oraz
sytuacji, w której się znajdują. Socjologowie porównują ten etap do
gry w drużynie, w której każdy zawodnik ma swoją pozycję i zadania.
Aby być dobrym graczem, trzeba znać zadania innych zawodników
i móc w odpowiedni sposób reagować.
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Dorośli

ludzie, dzięki trwającej kilka lat nauce, którą zaczynają pobie-

rać jako małe dzieci, znają ogólne normy i reguły zachowań w społeczeństwie.

Jednak

za każdym razem, kiedy dorośli ludzie zmieniają grupę,

w której funkcjonują, muszą uczyć się nowych reguł współżycia, które
są dla tej grupy specyficzne.

Uczą się ich także, kiedy po raz pierwszy

załatwiają jakąś sprawę, jadą do sanatorium czy idą do szpitala.
We wszystkich tych sytuacjach musimy nauczyć się reguł postępowania. Kiedy pierwszy raz jako dorośli idziemy do szpitala, musimy się
nauczyć zasad przyjęcia, rejestracji, musimy się dowiedzieć, co należy
ze sobą zabrać (np. czy są w szpitalu sztućce dla pacjentów, czy
należy mieć swoje), jakie są godziny odwiedzin i ile osób może przyjść.
Tak więc proces uczenia się funkcjonowania w społeczeństwie, trwa
przez całe życie.
Opisany proces nauki to socjalizacja, to dzięki niej kultura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i społeczeństwa zachowują swoją
ciągłość kulturową.
Reguły

i wzory zachowania w każdym społeczeństwie są uwarunkowane

kulturowo i z tego względu mogą różnić się pomiędzy społeczeństwami.

Przeprowadzka do nowego społeczeństwa oznacza rozpoczęcie procesu nauki od nowa.
Różnice pomiędzy społeczeństwami mogą być niewielkie, wtedy proces uczenia się jest łatwiejszy i zajmuje mniej czasu. W takiej sytuacji
badacze mówią o

bliskim dystansie kulturowym

pomiędzy społeczeń-

stwami. Na przykład w Polsce panuje przekonanie, że kultura polska
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i ukraińska są do siebie podobne i dzięki temu imigranci z Ukrainy
będą się integrować bardzo szybko (i nie potrzebują wsparcia). Istnieje także drugie przekonanie, że kultura polska i kultury arabskie,
szczególnie muzułmańskie, są od siebie odległe i dlatego też muzułmanie trudniej się integrują ze społeczeństwem polskim (w ekstremalnych przypadkach Polacy uważają, że muzułmanie zagrażają polskiej
kulturze). W tym przypadku mówimy o dalekim dystansie kulturowym.

Typy kultur
Kultura jest swoistym organizatorem naszego życia społecznego, ale
także okularami, przez które patrzymy na świat. Społeczności i grupy
nie mogą istnieć bez kultury. Dlatego każda nowo powstała grupa
wykształca swoje własne standardy postępowania, i nie ma to znaczenia czy jest to grupa przyjaciół, czy świeżo założony start-up.
W zależności od typu kultury, w której zostaliśmy wychowani, różnie postrzegamy, interpretujemy oraz oceniamy normy, zachowania, przedmioty, a także ludzi. Jeśli żyjemy w społeczeństwie razem
z ludźmi, którzy zostali wychowani w tej samej kulturze, mamy poczucie życia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Jeśli zaczynają się
wśród nas pojawiać osoby, które zostały wychowane w innych kulturach, zaczynamy czuć się nieswojo, ponieważ zauważamy ich inność
i nie jesteśmy w stanie przewidzieć i zrozumieć ich zachowań.
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G., G.J. Hofstede i M. Minkov wyróżniają trzy źródła różnic pomiędzy
krajami i grupami, są to: tożsamość, wartości i instytucje4. Wszystkie
trzy są zakorzenione w historii społeczności, którą określają. Tożsamość
to odpowiedź na pytanie „kim jestem?” – Polakiem, ojcem, kibicem
siatkarzy, prawnikiem. Tożsamość opiera się na poczuciu wspólnoty
z pewną grupą. Ludzie uważają, że należą do danej grupy, kiedy
mają z nią wspólne elementy, takie jak język, religia, zwyczaje oraz
bohaterowie wpisani w historię tej grupy. Wartości są określone przez
cele, do których dążą członkowie danej grupy: dla jednych będzie
to sukces finansowy, dla innych wiedza. Trzeci element to instytucje:
przepisy i prawa, które określają działanie instytucji, ale także organizacje działające na terenie danego kraju.

Trzy źródła różnic pomiędzy krajami i grupami to: tożsamość,
wartości i instytucje. Tożsamość opiera się na poczuciu wspólnoty
z pewną grupą. Wartości są określone przez cele, do których
dążą członkowie danej grupy, a instytucje to przepisy i prawa
określające działanie instytucji na terenie danego kraju.

Żyjąc w jednym środowisku często nie mamy świadomości, czym różnią się kultury pomiędzy sobą i w jaki sposób może to wpływać na
nasze codzienne interakcje z cudzoziemcami. Badacze kultury doszli
do wniosku, że społeczeństwa stają przed podobnymi problemami,
G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje: zaprogramowanie
umysłu, Warszawa 2011.
4
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jednak rozwiązują je na różne sposoby – to właśnie w sposobach rozwiązywania problemów uwidaczniają się różnice kulturowe.
Kultura jest skomplikowanym, wielowymiarowym systemem. Niektórzy porównują ją do góry lodowej, dlatego że tylko jej część jest
widoczna w codziennym życiu. Wiele elementów kultury pozostaje
niewidocznych i nieuświadomionych. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku kontaktu z przedstawicielami obcej kultury. Spotykając
się z nimi, obserwujemy tylko wierzchołek góry lodowej: język, sztukę,
literaturę, religię, muzykę, ubiór, sposoby zabawy i spędzania czasu
wolnego. Znaczna część wytycznych kulturowych, które porządkują
ludzkie życie, pozostaje niewidoczna i nieuświadomiona. Do wytycznych kulturowych znajdujących się poniżej granicy świadomości
należą między innymi: sposoby radzenia sobie z emocjami, wychowywania dzieci, definiowania zdrowia i choroby, procesy podejmowania decyzji czy koncepcje czasu i przestrzeni.
Wszystkie te czynniki wpływają na sposób, w jaki działamy i postrzegamy oraz rozumiemy świat. Ponieważ część z nich jest nieuświadomiona, uważamy je za oczywiste i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że
w innych kulturach dana kwestia może być postrzegana zupełnie inaczej. Jest to widoczne szczególnie w przypadku kontaktu z przedstawicielami innych kultur, których bardzo często oceniamy przez pryzmat
kultury własnej.
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Ilustracja 1. Niektórzy badacze porównują kulturę do góry lodowej, której
tylko niewielka część – ta nad wodą – jest widoczna.

Źródło: Adobe Stock

Każde społeczeństwo staje przed czterema typami problemów5:
•

nierównościami społecznymi,

•

określeniem relacji między jednostką a grupą,

•

wyobrażeniami dotyczącymi wzorów męskości i kobiecości (oraz
społecznych konsekwencji bycia kobietą/mężczyzną),

•

sposobów radzenia sobie z niepewnością.

Cztery przywołane problemy mogą być przełożone na cztery
wymiary, według których można charakteryzować kultury różnych
grup i społeczności:
•

dystans władzy,

•

kolektywizm i indywidualizm,

5

Tamże.
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•

kobiecość i męskość,

•

unikanie niepewności.

Dystans władzy
Pierwszym wymiarem charakteryzującym kultury narodowe jest dystans
władzy,

który jest definiowany jako

zakres oczekiwań i akceptacji dla

nierówności rozkładu władzy, wyrażany przez mniej wpływowych członków instytucji lub organizacji.

Ci, którzy są najniżej w hierarchii, akcep-

tują reguły określające, kto jest mniej, a kto bardziej ważny. Dystans
władzy może być duży lub mały. Społeczeństwa o małym dystansie
władzy to przeważnie narody krajów bogatych, z silną klasą średnią.
Społeczeństwa o dużym dystansie władzy natomiast, to przeważnie
mieszkańcy krajów biedniejszych, w których klasa średnia jest słaba.

Ilustracja 2. Dystans władzy definiowany jest jako zakres oczekiwań i akceptacji dla nierówności rozkładu władzy, wyrażany przez mniej wpływowych
członków instytucji lub organizacji.

Źródło: Adobe Stock
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W przypadku społeczeństw o dużym dystansie władzy nierówności
pomiędzy ludźmi uważa się za uzasadnione i pożądane. Ludzie na
najniższych pozycjach w grupie akceptują tę sytuację i fakt, że komuś
podlegają, są od niego zależni i powinni mu być posłuszni. Sytuacja
ta może odnosić się do środowiska pracy, w którym panują bardzo
zhierarchizowane stosunki i podwładni są zależni od przełożonych:
podwładny jest zobowiązany słuchać przełożonego i wykonywać
jego polecenia, bez miejsca na dyskusję o powierzonych zadaniach.
Sytuacja ta może także odnosić się do szkoły, w której dzieci muszą
traktować nauczycieli z respektem, być im bezwarunkowo posłuszne.
Tylko nauczyciele mogą podejmować inicjatywę w trakcie zajęć.
Nauczyciele przekazują uczniom wiedzę i mądrość, którą posiadają,
natomiast dzieci nie mają prawa do zadawania pytań i kwestionowania przekazywanej wiedzy. Wreszcie, sytuacja ta może odnosić się
do rodziny, w której role oraz zadania rodziców i dzieci są bardzo ściśle określone i nie ma przestrzeni do budowania partnerskich relacji
pomiędzy jej członkami. Stosunki pomiędzy dziećmi i starszymi pokoleniami są oparte na szacunku i posłuszeństwie – model ten funkcjonuje
także, gdy dzieci już są dorosłe. W tych kulturach dzieci zapewniają
swoim rodzicom opiekę na starość.
W przypadku społeczeństw charakteryzujących się małym dystansem
władzy, istnieje przekonanie, że nierówności pomiędzy ludźmi należy
zmniejszać, a relacje społeczne powinny być przedmiotem szczególnej troski. W środowisku pracy, pomimo istnienia pewnej hierarchii

29

stanowisk, przełożeni i podwładni są wzajemnie zależni. W szkołach
nauczyciele oczekują, że dzieci będą podejmować własne inicjatywy. Jakość nauczania zależy nie tylko od poziomu nauczyciela, ale
i uczniów, a także od komunikacji pomiędzy nimi. O ile w przypadku
społeczeństw charakteryzujących się dużym dystansem władzy,
za najistotniejszą uważa się edukację na poziomie wyższym, o tyle
w społeczeństwa o małym dystansie władzy największą wagę przykłada się do edukacji na poziomie średnim. Dystans władzy jest mierzony na skali od 1 do 120. Im niższy wynik na skali, tym mniejszy dystans
władzy w danym kraju, im wynik jest wyższy, tym dystans władzy jest
większy.

Krajami o najmniejszym dystansie władzy są: Austria (11), Izrael
(13), Dania (18) i Nowa Zelandia (22). Kraje o największym
dystansie władzy to: Malezja (104), Gwatemala (95), Panama
(95) i Filipiny (94). Polska z wynikiem 68 plasuje się wśród państw
zhierarchizowanych społecznie. Większość najliczniejszych
grup imigranckich przebywających w Polsce znajduje się wyżej
na skali dystansu władzy. Kraje byłego bloku sowieckiego
mają bardzo zbliżony wynik, który klasyfikuje je jako
społeczeństwa silnie zhierarchizowane: Białoruś (95), Rosja (93),
Ukraina (92). Wysoki wynik osiągnął także Wietnam (70).
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Ilustracja 3. Poziom dystansu władzy w różnych krajach – im niższy wynik, tym
mniejszy dystans władzy w danym kraju.
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Kolektywizm i indywidualizm
Innym podziałem kultur/społeczeństw jest podział na społeczeństwa
kolektywistyczne i indywidualistyczne. Społeczeństwa

kolektywistyczne

przede wszystkim wywodzą się z kultury

dalekowschodniej

rych kultur afrykańskich.

indywidualistyczne

euroatlantyckiego

Społeczeństwa

kręgu kulturowego.
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oraz

niektó-

należą do

Ilustracja 4. Wymiar indywidualizm-kolektywizm odzwierciedla poziom
niezależności członków danej grupy. Im niższy wynik uzyskany na skali, tym
zbiorowość jest bardziej kolektywistyczna.
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Kultury kolektywne to kultury, w których pojęcie „ja” nie istnieje w europejskim rozumieniu. „Ja” jest współzależne, co oznacza, że człowiek
istnieje tylko jako część jakiejś większej zbiorowości, np. rodziny, ale
nie istnieje „sam w sobie”. Dlatego też w tych kulturach grupa czy
wspólnota stoją ponad jednostką w tym sensie, że dobro grupy jest
ważniejsze od dobra jednostki. Jednostka za sukces uważa zrealizowanie celu, który stawia przed sobą grupa. Zależność od grupy jest
widoczna w wielu wymiarach życia jednostki, poczynając od podstawowych źródeł informacji (są nimi kontakty i powiązania osobiste) po wzory opieki zdrowotnej (spoczywa głównie na rodzinie).
Każdy członek grupy ma wpływ na to, w jaki sposób jest postrzegana
cała grupa, dlatego też wszelkie przejawy inności są niwelowane.
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Doskonale ilustruje to azjatyckie przysłowie „Wystający kołek będzie
zawsze spiłowany”. Z tego powodu na przykład osoby niepełnosprawne są postrzegane w kulturach kolektywistycznych jako przynoszące wstyd rodzinie i powinno się je izolować od społeczeństwa, aby
stały się niewidoczne.

Wymiar kolektywizm-indywidualizm, podobnie jak dystans
władzy, jest mierzony na skali od 1 do 120. Im niższy
wynik uzyskany na skali, tym zbiorowość jest bardziej
kolektywistyczna, im wynik wyższy, tym grupa jest bardziej
zindywidualizowana. Kraje najbardziej kolektywistyczne to
Gwatemala (6), Ekwador (8), Panama (11) i Wenezuela (12).

Ilustracja 5. W kulturach kolektywistycznych grupa czy wspólnota stoją ponad
jednostką, a dobro grupy jest ważniejsze niż dobro jednostki. Jednostka
w takiej kulturze uznaje za sukces realizację celu ważnego dla grupy.

Źródło: Adobe Stock

Inaczej jest w kulturach indywidualistycznych. Jednostka, która jest rozumiana jako niezależny i indywidualny byt, jest ważniejsza niż grupa. To
dobro, sukcesy i cele jednostki są istotne. Zależność od grupy jest niewielka, ponieważ w kulturach indywidualistycznych jednostka opiera
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się na grupach i instytucjach innych niż rodzina: głównym źródłem
informacji są środki masowego przekazu, w sytuacjach wymagających wsparcia członkowie społeczeństw indywidualistycznych mogą
zwracać się do instytucji samorządowych, grup sąsiedzkich i organizacji pozarządowych, z prośbą o wsparcie.

Ilustracja 6. W kulturach indywidualistycznych jednostka jest rozumiana jako
niezależny i indywidualny byt, jest ważniejsza niż grupa.

Źródło: Adobe Stock

W kulturach kolektywistycznych życie prywatne jest zdominowane
przez grupę, do której przynależy jednostka, w kulturach
indywidualistycznych każdy ma prawo do swojego własnego życia.
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Typ kultury wpływa także na organizację działań w szkole i w pracy.
W społeczeństwach kolektywistycznych dzieci w szkole mogą zabierać głos w trakcie lekcji, kiedy reprezentują zdanie lub poglądy całej
grupy. Celem edukacji szkolnej jest nauczenie dzieci sposobu wykonywania określonych czynności, co przekłada się na ich małą elastyczność na rynku pracy, ponieważ są uczone konkretnych czynności.
Dyplomy umożliwiają jednostkom dostęp do grup o wyższym statusie,
szacunku społecznym i przywilejach.
W kulturach indywidualistycznych dzieci w szkole mają prawo do wyrażania własnych opinii, bez konieczności uwzględniania zdania grupy
w danej w kwestii. Sam proces edukacji jest nastawiony na nauczanie
dzieci tego, w jaki sposób zdobywać nową wiedzę i móc się rozwijać.
W kulturze indywidualistycznej uzyskanie dyplomu nie tyle wiąże się
z uzyskaniem wyższego szacunku, ile z poprawą sytuacji materialnej
i podniesieniem poczucia własnej wartości.

Pracownicy w społeczeństwach kolektywistycznych
są znacznie mniej mobilni zawodowo niż pracownicy
w społeczeństwach indywidualistycznych, co wynika
głównie ze sposobu edukacji młodych ludzi.

W kulturze kolektywistycznej pracownicy dążą do osiągnięcia celów
grupowych. Awans pracownika zależy od tego, do jakiej grupy przynależy, nie od jego lub jej indywidualnych sukcesów. Pracownicy nie są
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także nagradzani indywidualnie, tylko grupowo. Utrzymanie dobrych
relacji w grupie jest ważniejsze niż realizacja zaplanowanych zadań.
Co ciekawe, internet i poczta elektroniczna są rzadko używane do
kontaktów, preferowane są spotkania twarzą w twarz.
W kulturze indywidualistycznej pracownicy realizują przede wszystkim
własne cele, zarówno finansowe, jak i związane z rozwojem kariery
zawodowej. Pracodawca, zatrudniając lub awansując pracownika,
opiera się na przepisach prawa oraz bierze pod uwagę umiejętności,
kompetencje i doświadczenie osoby, którą chce zatrudnić. Realizacja zadań jest priorytetem, utrzymanie dobrych relacji w zespole nie
jest tak bardzo istotne. W kulturach indywidualistycznych chętniej, niż
w kolektywistycznych pracownicy, korzystają z elektronicznych form
komunikacji.

Kraje najbardziej zindywidualizowane to Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej (91), Australia (90), Wielka Brytania (89)
oraz Holandia (80). Polska także zalicza się do społeczeństw
zindywidualizowanych (60), podobny wyniki osiągnęły Niemcy
(67). Społeczeństwa, z których pochodzą największe grupy
imigranckie w Polsce są dosyć silnie skolektywizowane:
Ukraina (25), Białoruś (25), Rosja (39) oraz Wietnam (20).
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Ilustracja 7. W kulturze kolektywistycznej awans pracownika zależy od tego,
do jakiej grupy przynależy, nie od jego indywidualnych sukcesów. W kulturze indywidualistycznej natomiast, pracodawca, zatrudniając lub awansując
pracownika, opiera się na przepisach prawa oraz bierze pod uwagę umiejętności, kompetencje i doświadczenie.

Źródło: Adobe Stock

Społeczeństwa męskie i kobiece
Podział na społeczeństwa męskie i kobiece odnosi się do sposobu
postrzegania funkcji pełnionych przez kobiety i mężczyzn w społeczeństwie oraz norm postępowania dla każdej z dwóch płci.
W

społeczeństwach kobiecych

cechy takie jak odpowiedzialność, sta-

nowczość, ambicja, troska i delikatność może cechować zarówno
kobiety, jak i mężczyzn. Kobiety realizują swoje własne ambicje,
dlatego dziewczęta nie kibicują chłopcom, a wspieranie mężów
w osiąganiu sukcesów nie jest głównym zajęciem dorosłych kobiet.
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Obie płcie są traktowane podmiotowo i obowiązują je jednakowe
standardy, także odnoszące się do norm moralności czy dotyczące
nagości.
W

społeczeństwach męskich

odpowiedzialność, stanowczość i ambicja

to cechy wyłącznie męskie. Troskliwość i delikatność to cechy przypisywane kobietom. Ambicje kobiet są powiązane z odnoszeniem sukcesów przez mężczyzn. Emancypacja kobiet nie oznacza równego
podziału obowiązków domowych i zawodowych, a jedynie dopuszczenie kobiet do stanowisk zajmowanych wcześniej tylko przez mężczyzn. W społeczeństwie męskim kobiety są traktowane przedmiotowo, a mężczyźni podmiotowo – oznacza to, że dla każdej płci są
stworzone odmienne normy postępowania i traktowania.
Rozróżnienie na społeczeństwa męskie i kobiece ma wpływ na organizację życia w bardzo wielu wymiarach życia społecznego i zaczyna
się już w szkole. W społeczeństwach kobiecych współzawodnictwo
nie jest bardzo istotne: normą jest uczeń przeciętny, a uczniowie słabsi
także mogą znaleźć uznanie – nie trzeba dążyć do bycia najlepszym.
Z tego względu niepowodzenia w szkole są akceptowane i nikt ich nie
traktuje jako życiowej porażki, a uczniowie skromnie oceniają swoje
osiągnięcia (nie przechwalają się). Nauczyciel jest ceniony za przyjazne nastawienie do uczniów. Program nauczania jest tak skonstruowany, że dziewczynki i chłopcy uczą się tych samych przedmiotów,
a małe dzieci są uczone przez przedstawicieli obydwu płci.
W społeczeństwach męskich podstawą doświadczeń i życia szkolnego
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jest rywalizacja. Normą, do której wszyscy powinni dążyć jest uczeń
wzorowy i tylko uczniowie wybitni znajdują uznanie wśród nauczycieli
i innych uczniów. Niepowodzenia w szkole są traktowane jak życiowa
porażka, a uczniowie przechwalają się odniesionymi przez siebie sukcesami. Nauczyciel jest ceniony za swoje kompetencje, a nie za bycie
przyjaznym w stosunku do uczniów. Chłopcy uczą się innych przedmiotów niż dziewczynki. Małe dzieci są uczone przez kobiety.

Rozróżnienie na społeczeństwa męskie i kobiece ma wpływ
na organizację życia w szkole. W społeczeństwach kobiecych
współzawodnictwo jest mało istotne, akceptowane są
niepowodzenia w szkole, a uczniowie skromnie oceniają swoje
osiągnięcia i nie przechwalają się. W społeczeństwach męskich
podstawą życia szkolnego jest rywalizacja. Niepowodzenia
w szkole są traktowane jak życiowa porażka, a uczniowie
chwalą się odniesionymi przez siebie sukcesami.

Pomiędzy społeczeństwem męskim i kobiecym zachodzą także różnice w miejscach pracy. W

społeczeństwie kobiecym

kierownicy zespo-

łów, zarządzając swoimi podwładnymi, kierują się intuicją i dążą do
porozumienia, z tego względu konflikty są rozwiązywane na drodze
kompromisu i negocjacji. Wynagrodzenia są przyznawane według
zasady równości. Preferowane są małe firmy i przedsiębiorstwa. Pracuje się, żeby żyć, dlatego wolny czas jest cenniejszy niż dodatkowe
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wynagrodzenie za nadgodziny. Robienie kariery jest wolnym wyborem dla kobiet i mężczyzn, dzięki czemu na profesjonalnym rynku
pracy jest dużo kobiet.

Ilustracja 8. W społeczeństwie kobiecym konflikty są rozwiązywane na drodze kompromisu i negocjacji, a cechy takie jak odpowiedzialność, stanowczość, ambicja, troska i delikatność mogą cechować zarówno kobiety, jak
i mężczyzn. Obie płcie są traktowane podmiotowo i obowiązują je jednakowe standardy.

Źródło: Adobe Stock

W

społeczeństwach męskich

kultura pracy przede wszystkim nie jest

nastawiona na kompromis. Menedżerowie powinni być stanowczy
i agresywni, a konflikty są rozwiązywane przez konfrontację siły. Wynagrodzenia są ustalane według zasady słuszności: na podstawie osiągnięć, doświadczenia i kompetencji. W społeczeństwach męskich żyje
się, aby pracować, dlatego dodatkowe wynagrodzenie jest cenniejsze od wolnego czasu. Robienie kariery jest obowiązkiem mężczyzn,
ale wolnym wyborem dla kobiet, dlatego ich udział w profesjonalnym
rynku pracy jest niski.
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Ilustracja 9. W społeczeństwach męskich kultura pracy jest nastawiona
przede wszystkim na konfrontację siły. Cechy takie, jak odpowiedzialność,
stanowczość i ambicja są przypisywane wyłącznie mężczyznom.

Źródło: Adobe Stock

To czy społeczeństwo jest męskie, czy kobiece wpływa także
na kształt rozwiązań politycznych przyjmowanych w państwie.
Społeczeństwa kobiece są społeczeństwami przyzwalającymi,
dopuszczającymi różnorodność, wspierające potrzebujących,
ważne jest poszanowanie innych kultur – obowiązującym
modelem włączania imigrantów w społeczeństwo jest integracja.
W społeczeństwach męskich ideałem jest wydajność, a na
wsparcie zasługują najlepsi. To społeczeństwa korygujące,
w których jednostki muszą dążyć do bycia takimi, jak
powszechnie przyjęty wzór do naśladowania. Obowiązującym
modelem włączania imigrantów jest asymilacja (niwelacja
różnic pomiędzy grupami, całkowite przystosowanie się).
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Wymiar męskość-kobiecość jest, podobnie jak inne wymiary, mierzony
na skali od 1 do 120. Wysoki wynik na skali oznacza społeczeństwo
męskie, wynik niski - społeczeństwo kobiece. Do społeczeństw silnie
męskich zaliczają się: Japonia (95), Węgry (88), Austria (79), Wenezuela (73). Społeczeństwa najbardziej kobiece to: Szwecja (5), Norwegia (8), Holandia (14), Dania (16). Polska z wynikiem 64 zalicza się do
państw męskich. Podobnie wysoki wynik mają Niemcy (66). Pozostałe
grupy narodowościowe przebywające najliczniej w Polsce zaliczają
się do społeczności kobiecych: Wietnamczycy (40), Rosjanie (36),
Ukraińcy (27), Białorusini (20).

Ilustracja 10. Społeczeństwa męskie i kobiece na przykładzie wybranych krajów (wysoki wynik oznacza społeczeństwo męskie, wynik niski społeczeństwo kobiece).
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Na stronie Hofstede Insights: https://www.hofstede-insights.com, można znaleźć
wyniki badań dotyczące różnych narodowości. Strona jest dostępna tylko w języku
angielskim.
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Kultura obiektów i relacji
Przedstawione dotychczas typy kultur nie są jedynymi. Kultury można
podzielić także ze względu na to, w jaki sposób ich członkowie postrzegają otaczającą ich rzeczywistość. W społeczeństwach azjatyckich,
w których ważne są siły zewnętrzne, większą uwagę zwraca się na
relacje występujące w środowisku, świat postrzega się jako złożony
z ciągłych substancji, a nie klas obiektów. W kulturach zachodnich
przypisujących sprawstwo jednostce, ludzie będą baczniejszą uwagę
przywiązywać do obiektów (rzeczy, innych ludzi), gdyż to dzięki nim
mogą realizować założone cele. W kulturach wschodnich istotniejsze
są relacje, które zachodzą pomiędzy ludźmi, przedmiotami, substancjami. Tam, gdzie człowiek Zachodu dostrzega abstrakcyjny posąg,
człowiek Wschodu widzi kawałek marmuru. Tam, gdzie człowiek
Wschodu dostrzega beton, człowiek Zachodu widzi mur.
Gdy człowiekowi Zachodu pokażemy krowę, kurę i trawę i poprosimy
go o wskazanie, które z tych obiektów pasują do siebie, dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że wybierze on krowę i kurę,
bo są zwierzętami, a ponieważ są zwierzętami – należą do tej samej
klasy obiektów. Gdy ten sam zestaw pokażemy człowiekowi Wchodu
wybierze on krowę i trawę, ponieważ łączy je relacja: krowa żywi się
trawą7.

R. Nisbett, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?,
Sopot 2015.
7
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To, w jakiej zostaliśmy wychowani kulturze, wpływa na to, w jaki
sposób postrzegamy świat społeczny (poprzez przedmioty,
substancje, relacje), więc kontaktując się z przedstawicielami
obcej kultury, warto dowiedzieć się więcej o tym aspekcie życia.

Sposób przekazywania wiedzy: kultury
prefiguratywne, kofiguratywne i postfiguratywne
Jednym ze sposobów spojrzenia na kulturę jest przeanalizowanie
porządku przekazywania wiedzy o świecie. Pod tym kątem kulturę
analizowała Margaret Mead. Wyróżniła ona trzy typy kultur: postfiguratywną, kofiguratywną i refiguratywną. W społeczeństwach, w których
dominuje kultura postfiguratywna, zmiany zachodzą powoli, doświadczenie i wiedza rodziców są cały czas aktualne. Rodzice pomagają
dzieciom wchodzić w dorosłe życie, przekazując im całą swoją widzę
i doświadczenie. Rodzice są autorytetami dla dzieci i stanowią wzór
do naśladowania. W

kulturze kofiguratywnej

zmiany zachodzą nieco

szybciej, co powoduje przyrost nowej wiedzy, którą starsze pokolenie uzupełnia często z opóźnieniem. Dlatego w kulturach kofiguratywnych, rodzice pełnią istotną rolę w przekazywaniu doświadczeń
danej społeczności, ale równie istotną rolę pełnią rówieśnicy, którzy
w znaczny sposób uzupełniają wiedzę dzieci o świecie. W
prefiguratywnej

kulturze

to dzieci uczą rodziców. Zmiany społeczne następują

tak szybko, że wiedza reprezentantów starszych pokoleń się dezaktualizuje i nie nadążają oni jej uzupełniać. Przewodnikami po świecie są
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dzieci, które szybciej od dorosłych opanowują wszystkie nowinki.

Prefiguratywny model przekazywania wiedzy bardzo często ma
miejsce w rodzinach imigranckich. Dzieci szybciej się integrują
i uczą języka niż dorośli, dzieje się tak głównie dzięki obowiązkowi
szkolnemu, który wymusza na nich naukę języka i kontakt
z miejscowymi rówieśnikami. Sytuacja ta często powoduje
napięcia w konserwatywnych rodzinach imigranckich, w których
głową rodziny i autorytetem w niemalże wszystkich kwestiach
w ojczyźnie był ojciec8. W nowym środowisku autorytet ojca
jest podważany, ponieważ jego wiedza i doświadczenie są
nieadekwatne i nieprzydatne w nowej sytuacji społecznej.

Kultura zaufania i kultura nieufności
Istotnym aspektem życia społecznego jest także zaufanie, którym
darzą się jednostki. Zaufanie może być rozumiane na różne sposoby:
jako element, na którym opiera się porządek społeczny lub jako sposób na poradzenie sobie z działaniem opartym na ryzyku. W społeczeństwach, w których zaufanie jest elementem porządku społecznego wynika ono z założenia, że członkowie danej społeczności
cechują się uczciwym i kooperatywnym zachowaniem opartym na
wspólnie wyznawanych normach9. W

takich społeczeństwach ludzie

8
Więcej na temat zmiany ról w rodzinach imigranckich można przeczytać w książce
Paula Scheffera Druga ojczyzna, oraz w książce Dimy Garbowskiego Polak z Ukrainy.
9
F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997.
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raczej będą ufać sobie oraz instytucjom, gdyż zaufanie jest powszechnie
przyjętą normą społeczną.

Gdy zaufanie jest ściśle powiązane z ryzy-

kiem, wtedy jest ono traktowane jako zakład, którego dokonujemy
w sytuacji, w której nie mamy możliwości kontrolowania osoby obdarzanej zaufaniem10 ,11. Zaufanie może też być związane z zależnością
od drugiej osoby: ludzie godzą się na to, aby komuś zaufać (uzależnić
się od niego) w sytuacji, w której nie mają ani pewności, ani informacji
wskazujących na to, że nie zostaną oszukani. Zgadzają się na takie
rozwiązanie, ponieważ tylko ufając danej osobie mogą osiągnąć
założony przez siebie cel.

Ilustracja 11. Kultury różnicuje także zaufanie, którym darzą się jednostki.
W kulturach z wysokim poziomem zaufania ludzie będą ufać sobie oraz instytucjom. W społeczeństwach o niskim poziomie zaufania organizacja życia
społecznego opiera się na pokrewieństwie, a ludzie polegają przede wszystkim na swoich rodzinach.

Źródło: Adobe Stock
D. Gambetta, Can We Trust Trust?, in: Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, D. Gambetta ed., Oxford 2000, p. 213-237.
11
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 69.
10
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Wspomniany wcześniej Francis Fukuyama wyróżnia społeczeństwa
o niskim i o wysokim poziomie zaufania12. W
poziomie zaufania

społeczeństwach o niskim

organizacja życia społecznego opiera się na

pokrewieństwie lub jest inicjowana przez państwo. Prowadzi to do
polaryzacji społecznej: na jednym krańcu rzeczywistości społecznej
jest rodzina – to głównie na niej można polegać – na drugim instytucje państwowe. Pomiędzy tymi dwoma poziomami istnieje próżnia – brak jest organizacji opartych na dobrowolnym członkostwie.
Oznacza to, że ludzie wychowani w społeczeństwie o niskim poziomie zaufania polegają przede wszystkim na swojej rodzinie, to ona
jest głównym wsparciem, źródłem informacji oraz organizatorem
wolnego czasu.

Fukuyama do społeczeństw o niskim poziomie zaufania
zalicza między innymi kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

W społeczeństwach

o wysokim poziomie zaufania

istotną rolę w życiu

społecznym, politycznym i gospodarczym pełnią organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje z poziomu mezo (środkowego), usytuowane
pomiędzy rodziną a państwem. W tym typie społeczeństw jed
nostki współpracują ze sobą poza rodziną i instytucjami państwowymi. Jednostki wychowane w takich społeczeństwach polegają
nie tylko na rodzinach, ale przede wszystkim na innych grupach i insty-

12

F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997.
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tucjach: przyjaciołach i znajomych, sąsiadach, organizacjach pozarządowych, związkach wyznaniowych. W razie potrzeby ludzie mogą
i umieją się samoorganizować.

Do krajów o wysokim poziomie zaufania tradycyjnie
zaliczane są państwa skandynawskie.

Czas i przestrzeń
To, w jaki sposób ludzie postrzegają czas i przestrzeń, jest także zdeterminowane kulturowo. Współcześnie w kulturach Zachodu czas jest
postrzegany

linearnie.

Jest on precyzyjnie odmierzany przy pomocy

zegarów, mamy wrażenie, że posuwa się do przodu. Wyróżniamy
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Czas może być pojmowany także

cyklicznie,

oznacza to, że jego

główną cechą jest powtarzalność wynikająca na przykład z powtarzalności pór roku czy faz Księżyca. Każdy cykl czasowy wiąże się
z wykonywaniem konkretnych, przypisanych mu czynności.
Możemy także wyróżnić kultury

monochroniczne i polichroniczne.

Kultury monochroniczne cechują się tym, że czas jest w nich precyzyjnie odmierzany, planowany i zarządzany. Czas jest wymienialny, marnowany lub oszczędzany, podobnie jak pieniądze. W związku z tym
przedstawiciele kultur monochronicznych będą oczekiwać tego, aby
szanować ich czas: być punktualnym i dobrze go wykorzystywać.
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Społeczeństwa monochroniczne to kraje protestanckie,
ale też Japonia czy Korea Południowa.

W

kulturach polichronicznych

czas jest bardziej płynny i nie jest tak

precyzyjnie odmierzany i zarządzany. Plany można zmieniać spontanicznie, dopuszczalne są spóźnienia, ponieważ w tych kulturach
pierwszeństwo daje się relacjom międzyludzkim, a nie wykonywanym
zadaniom.

Wiele kultur Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji
i krajów arabskich to kultury polichroniczne, zwłaszcza
w krajach południa, takich jak Meksyk, Pakistan, Indie,
wiejskie Chiny, Filipiny, Egipt i Arabia Saudyjska.

Kultura

zmienna monochroniczna, kultura o różnej monochronii

–

cechuje się mieszanym podejściem do postrzegania czasu, może
to się wiązać ze zmianami ustrojowo-gospodarczymi, które niedługo
wcześniej zaszły w społeczeństwie i wymogły nową organizację pracy,
a przez to inne postrzeganie czasu. Do tej grupy zalicza się społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Rosję.
Nie tylko sposób postrzegania czasu i korzystania z niego różnicuje
społeczeństwa – dotyczy to także korzystania z przestrzeni. Przedstawiciele różnych kultur w specyficzny sposób korzystają z przestrzeni
w rozmowach z innymi ludźmi. Biorąc pod uwagę to kryterium bada-
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cze wyróżnili
ralne oraz

kultury kontaktowe,

kultury dystansowe,

w których dotyk i bliskość są natu-

w których należy utrzymać odpowied-

nią odległość pomiędzy rozmawiającymi ze sobą osobami.

Do kultur kontaktowych zalicza się przede wszystkim
przedstawicieli krajów Południa: Włochów, Hiszpanów,
Arabów. Kultury dystansowe to kultury Północy.

Ilustracja 12. W kontaktach z klientem cudzoziemskim przynależność do różnych kultur może być przyczyną wielu nieporozumień. Dlatego ważne jest,
aby mieć świadomość różnic pomiędzy kulturami, wtedy łatwiej będzie zrozumieć postępowanie osób przyjeżdżających do Polski.

Źródło: Adobe Stock
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Przystosowanie się do sytuacji
migracyjnej: integracja i szok kulturowy
Integracja jako sposób przystosowania się do
sytuacji migracyjnej
Imigracja pociąga za sobą skutki społeczne dla imigrantów, członków społeczności wysyłającej oraz członków społeczności przyjmującej. Z punktu widzenia tego opracowania istotne są zmiany, które
zachodzą w życiu imigrantów i członków społeczeństwa przyjmującego. Relacje i wzajemne oczekiwania pomiędzy tymi dwiema grupami układały się różnie w różnych okresach historycznych.
Patrząc na tę kwestię chronologicznie, w nowożytnym świecie pierwszym pojęciem dotyczącym włączania obcokrajowców w tkankę
społeczną jest asymilacja, czyli taka eliminacja różnic etnicznych, aby
cudzoziemcy nie różnili się od członków społeczeństwa przyjmującego.
Asymilacja była podejściem do obcokrajowców praktykowanym od
wczesnych lat XX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
i wiązała się ze znacznym napływem imigrantów z Europy Wschodniej. W praktyce asymilacja oznaczała, że społeczeństwo przyjmujące
oczekiwało, że cudzoziemcy wyzbędą się wszystkich odróżniających
ich cech kulturowych i całkowicie wtopią się w nową społeczność.
Wzorem, do którego powinni byli dążyć przybywający do Ameryki imigranci był styl życia białej klasy średniej wywodzącej się ze środowisk
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protestanckich (White Anglo-Saxo Protestant – WASP). Oczywiście dla
większości imigrantów, którzy przyjeżdżali z dużo biedniejszych społeczeństw i pracowali w nisko płatnych pracach, spełnienie tego oczekiwania było niemożliwe. Oczekiwanie to było powszechne w Ameryce Północnej do lat 60. XX wieku. Od tego czasu pojęcie asymilacji
zaczęło ewaluować i zbliżać się znaczeniowo do pojęcia integracji.

Asymilacja to eliminacja różnic etnicznych, tak aby cudzoziemcy
nie różnili się od członków społeczeństwa przyjmującego.
W praktyce oznaczało to, że społeczeństwo
przyjmujące oczekiwało, że cudzoziemcy wyzbędą
się wszystkich odróżniających ich cech kulturowych
i całkowicie wtopią się w nową społeczność.

Integracja jest pojęciem młodszym i charakterystycznym dla społeczeństw i polityk europejskich. Jest postrzegana przez praktyków
pracujących z imigrantami, badaczy, a także większość polityków
w krajach europejskich jako najbardziej efektywny i pożądany sposób
włączania imigrantów w życie społeczności przyjmującej.
W dyskursie europejskim, na poziomie polityk integracyjnych,
„asymilacja” miała znaczenie marginalne. Państwa Europy Zachodniej i Północnej, które od końca lat 50. XX wieku sprowadzały tymczasowych pracowników do fabryk (gastarbaiterów) na początku
w ogóle nie planowały i nie prowadziły żadnej polityki włączania
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imigrantów, gdyż powszechne było przekonanie, że kiedy nie będzie
już dla nich pracy, wrócą do swoich domów. Stało się inaczej, okres
prosperity i zapotrzebowania na robotników imigrantów trwał na tyle
długo, że zaczęli oni sprowadzać swoje rodziny z krajów pochodzenia,
a młodsi zaczęli zakładać rodziny w krajach przyjmujących. Założenie,
że tworzenie polityk integracyjnych nie jest konieczne, okazało się niesłuszne. Różne państwa europejskie różnie prowadziły swoje polityki,
jednak panowało przekonanie, że z czasem imigranci zintegrują się
ze społeczeństwem przyjmującym bez tworzenia specjalnych programów. To założenie również okazało się niesłuszne. Skutkiem tej polityki
jest istnienie całych grup imigrantów w kolejnych pokoleniach, którzy
funkcjonują na marginesie społeczeństw, np. we Francji czy w Niemczech. Lekcja, którą odrobiły państwa o długiej tradycji przyjmowania imigrantów, pokazuje, że istotne jest tworzenie polityk, a jeśli jest
to niemożliwe, to przynajmniej działań integracyjnych od początku
pojawiania się imigrantów w społeczeństwie.
Integracja jest pojęciem wieloznacznym, co z jednej strony daje
możliwość prowadzenia elastycznych działań w obszarze włączającej polityki społecznej, z drugiej zaś nastręcza też pewnych trudności, gdyż różne rozumienie tego pojęcia może prowadzić do napięć
i nieporozumień.
Integracja może być rozumiana jako proces dwustronny lub jednostronny. Dwustronność w tym przypadku oznacza, że zmiany pozwalające na dostosowanie się imigrantów w kraju przyjmującym powinny
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zachodzić zarówno po stronie cudzoziemców, jak i społeczeństwa
przyjmującego. W procesie integracji dwustronnej bardzo istotne jest,
żeby instytucje państwa przyjmującego bardzo wcześnie „zauważyły” imigrantów i ich potrzeby. Od tego, w jaki sposób jest prowadzona polityka integracyjna, zależy czy imigranci napotykają na
utrudnienia, czy ułatwienia w dostosowywaniu się do nowej sytuacji
społeczno-kulturowej.

Integracja jest postrzegana jako najbardziej
efektywny i najbardziej pożądany sposób włączania
imigrantów w społeczność przyjmującą.

Przykładem dwustronnego normatywnego modelu integracji jest
propozycja, która wyróżnia dziesięć wymiarów życia społecznego
podzielonych na cztery grupy13. Autorzy tej koncepcji zaznaczają, że
żaden wymiar życia społecznego nie jest bardziej istotny od innego
i że model ten nie ma charakteru hierarchicznego. Model ten może
być używany do analizy procesu adaptacji imigrantów, a także do
przeprowadzenia analizy polityki integracyjnej prowadzonej przez
instytucje danego państwa.

13

A. Ager, A. Strang, Indicators of integration. Final report, Home Office, 2004.
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Ilustracja 13. Wymiary życia społecznego wg normatywnego modelu integracji Ager i Strang.
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Źródło: A. Ager, A. Strang, Indicators of integration. Final report, Home Office, 2004

Pierwsza omawiana grupa wymiarów życia społecznego to

sprawcy

i zasoby. Znalezienie zatrudnienia, miejsca do zamieszkania, możliwość

edukacji imigranta lub jego dzieci oraz otrzymanie opieki zdrowotnej,
są istotnymi elementami wspomagającymi proces integracji z nowym
społeczeństwem. Powinno być zasadniczym celem polityki integracyjnej, aby imigranci otrzymali wsparcie w tych obszarach.
Druga grupa to

znajomości,

do których zaliczane są więzi społeczne,
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mosty społeczne oraz powiązania społeczne. Pierwsze dwa wymiary
odpowiadają dwóm typom kapitału społecznego (typom stosunków
społecznych w danej zbiorowości, które potem można wykorzystać
w celu osiągnięcia pewnych celów). Więzi społeczne odpowiadają
kapitałowi wiążącemu, który charakteryzuje silne stosunki wewnątrz
jednej zbiorowości, np. w zbiorowości wietnamskiej. Mosty społeczne
odpowiadają kapitałowi pomostowemu, który odpowiada stosunkom społecznym i możliwości współpracy opartej na zaufaniu pomiędzy członkami różnych zbiorowości (etnicznych, religijnych, narodowych). Istnienie mostów społecznych umożliwiają wspólne działania
pomiędzy przedstawicielami różnych zbiorowości, dlatego też mogą
one być traktowane zarówno jako element wzmacniający integrację,
jak i wskaźnik świadczący o tym, że grupy imigranckie zintegrowały się
z pozostałymi zbiorowościami w społeczeństwie.
Trzecia grupa to

ułatwienia,

na które składają się znajomość języka

i kultury oraz poczucie bezpieczeństwa i stabilność. Za kluczową
kompetencję umożliwiającą integrację uważa się znajomość języka
kraju przyjmującego. Ważna jest także znajomość kultury, ale nie tyle
rozumiana jako znajomość kanonu kulturowego, którego uczone są
dzieci w szkole, ale bardziej jako sposób organizacji życia, porozumiewania się, wchodzenia w interakcje z członkami społeczeństwa przyjmującego. Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja są także istotnymi
czynnikami ułatwiającymi integrację. Poczucie bezpieczeństwa jest
subiektywne, jednak duży wpływ na jego poziom ma polityka integra-
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cyjna prowadzona przez państwo przyjmujące, gdyż to ona definiuje
warunki legalności pobytu i zatrudnienia imigrantów.
Ostatnia grupa to

fundamenty,

czyli obywatelstwo i prawa. Wielu

badaczy zjawiska imigracji przychyla się do stanowiska wyrażanego
przez Ager i Strang, że udana integracja imigrantów w dużej mierze
zależy do tego, czy mają oni możliwość legalnego przebywania na
terenie kraju przyjmującego i czy mają prawa, które będą ich chronić.
W państwach narodowych pełnię praw gwarantuje jednostce posiadanie obywatelstwa danego państwa, dlatego też istotne są warunki
i czas rezydencji, które pozwalają imigrantowi o ubieganie się o status
obywatela.

Ilustracja 14. Integracja może być też rozumiana jako proces jednostronny,
kiedy imigrant musi dostosować się do społeczeństwa przyjmującego,
a dostosowanie może przybrać formę integracji, asymilacji, separacji lub
marginalizacji.

Źródło: Adobe Stock
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Włączenie imigrantów do społeczeństwa przyjmującego może być
też rozumiane jako proces jednostronny. Zgodnie z tym poglądem,
to imigrant musi dostosować się do norm i kultury społeczeństwa
przyjmującego w taki sposób, aby móc bez problemu w nim funkcjonować (nie zakłada się w tym przypadku konieczności niwelacji
wszystkich różnic kulturowych, tak jak miało to miejsce w przypadku
asymilacji). Dostosowanie się może przybierać różne formy, integracja jest jedną z nich. Berry wyróżnił cztery sposoby dostosowania się
jednostki do kultury społeczeństwa przyjmującego, jednak można ten
model stosować szerzej, do różnych aspektów życia społecznego,
nie tylko kultury14. Są to:
1.

Integracja, czyli czerpanie z obu kultur i obu społeczeństw.

2.

Asymilacja, czyli odrzucenie kultury kraju wysyłającego i całkowite
zanurzenie się w kulturze i społeczeństwie kraju przyjmującego.

3.

Separacja, co oznacza, że imigrant odrzuca kulturę społeczeństwa
przyjmującego i żyje zgodnie z kulturą społeczeństwa wysyłającego, odrzuca także relacje z osobami ze społeczeństwa przyjmującego i funkcjonuje tylko wewnątrz zbiorowości imigranckiej.

4.

Marginalizacja, co oznacza rezygnację z uczestnictwa w obu kulturach i społeczeństwach.

J.W. Berry, Immigration, Acculturation and Adaptation, „Applied Psychology:
An International Review” 1(1997), s. 5-68.
14
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Przystosowanie się imigrantów do nowego społeczeństwa, szczególnie takie przystosowanie, które ma zwieńczyć integracja, jest procesem, który ma swoje etapy. Można wyróżnić cztery etapy integracji
imigrantów15:
1.

Akulturację (socjalizację), czyli proces nabywania wiedzy, standardów kulturowych i kompetencji potrzebnych do wchodzenia
w interakcje ze społeczeństwem przyjmującym.

2.

Umiejscowienie, czyli zdobycie przez jednostkę pozycji w systemie
ekonomicznym, zawodowym, edukacyjnym lub otrzymanie statusu obywatela. Umiejscowienie oznacza także nabycie praw
związanych z daną pozycją i ustanowienie relacji, które pomogą
zbudować kapitały: kulturowy, społeczny i ekonomiczny. Warunkiem wstępnym umiejscowienia jest akulturacja.

3.

Interakcja – uformowanie się relacji i sieci społecznych jednostek
o podobnych orientacjach.

4.

Identyfikacja

z systemem społecznym,

czyli postrzeganie siebie jako

części zbiorowości przyjmującej. Identyfikacja z systemem społecznym opiera się na poznaniu tego systemu oraz odczuwaniu
w stosunku do niego emocji.
Nie wszyscy badacze zgadzają się z tym, że pierwszym i koniecznym
etapem procesu integracji jest akulturacja. Milton Gordon, zakła-

W. Bosswick, F. Heckmann, Integration of Migrants: Contribution of Local
and Region Authorities, Cities for Local Integration Policy Network, Dublin 2006,
w: https://www.eurofound.europa.eu (dostęp: 20.08.2014).
15
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dał, że koniecznym elementem wejścia w społeczeństwo przyjmujące i koniecznym warunkiem samej akulturacji, jest wejście w bliskie
relacje z członkami społeczeństwa przyjmującego, najlepiej poprzez
małżeństwo16.

Szok kulturowy – psychologiczne podejście do
procesu adaptacji
Jak już zostało wspomniane, akt imigracji łączy się nieodzownie
z codziennym funkcjonowaniem w obcej kulturze, która różni się od
kultury migrującej jednostki. Funkcjonowanie w obcej kulturze może
wywołać poczucie dyskomfortu lub stres, z tym ostatnim wiąże się
pojęcie szoku kulturowego. „Szok kulturowy to wielostronne doświadczenie będące wynikiem pojawienia się wielu stresorów, których źródłem jest kontakt z inną kulturą”17. Szokowi kulturowemu może towarzyszyć także poczucie straty znajomego środowiska kulturowego,
zagubienia i bezsilności wynikającej z nieznajomości zasad nowego
życia społecznego.

Szoku kulturowego doznają wszystkie typy imigrantów bez
względu na klasę społeczną oraz wykształcenie: menedżerowie
na kontraktach, studenci, a także imigranci ekonomiczni.

16
M. Gordon, Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion and National
Origins, New York 1964.
17
M. Winkelman, Cultural Shock and Adaptation, “Journal of Counseling & Development”, 2(1994), s. 121-126.

60

Ilustracja 15. Funkcjonowanie w obcej kulturze może wywołać poczucie
dyskomfortu lub stres nazywany szokiem kulturowym.

Źródło: Adobe Stock

Winkelman18 wymienia cztery przyczyny szoku kulturowego:
1.

Stres, który jest spowodowany koniecznością funkcjonowania
w nowym środowisku kulturowym. Stres wywołany szokiem kulturowym może powodować choroby fizyczne i psychosomatyczne.

2.

Zmęczenie

poznawcze

spowodowane „przeciążeniem informacyj-

nym”. Funkcjonowanie w nowej kulturze wymaga znacznego
wysiłku poznawczego. To, co w kulturze rodzimej przychodziło
naturalnie i automatycznie, bez zastanowienia, w kraju przyjmującym wymaga podejmowania świadomych decyzji i działań.
3.

Szok

związany ze zmianą ról społecznych.

Wyjazd emigracyjny czę-

sto wiąże się z niemożnością odgrywania niektórych ról społecz-

18

Tamże.
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nych lub ze znacznym ich ograniczeniem. Zmiana taka może
wpływać na tożsamość jednostki, ponieważ jej część jest podtrzymywana właśnie poprzez odgrywanie ról społecznych. W takiej
sytuacji jednostka traci pewność co do swojej pozycji społecznej. Uczuciu temu sprzyja konieczność wchodzenia w nowe role
w społeczeństwem przyjmującym. Często są to role sprzeczne
z autokoncepcją jednostki (np. wykwalifikowany i wykształcony
nauczyciel pracujący w restauracji „na zmywaku”). Taka zmiana
ról wpływa na samoocenę jednostki i oznacza zmianę jej statusu
społecznego na niższy (deklasację).
4.

Szok

osobisty

– jest wywołany dużą zmianą w życiu prywatnym

jednostki. Związany jest z utratą kontaktu z bliskimi osobami (znaczącymi innymi) oraz kulturą, która jest czynnikiem zapewniającym spójność jednostki. Utrata tego systemu wsparcia może prowadzić do pogorszenia ogólnego stanu samopoczucia, a także
do innych zaburzeń w zachowaniu jednostki.
Adler19 wyróżnia pięć faz, przez które przechodzi jednostka doświadczająca szoku kulturowego:
1.

Faza

kontaktu

(późniejsi badacze często nazywają ją fazą mie-

siąca miodowego). Jest to faza początkowa, w której imigrant
w dalszym ciągu jest zintegrowany z kulturą kraju wysyłającego,
a kulturę kraju przyjmującego dopiero zaczyna poznawać. Fazę
tę charakteryzuje najczęściej podekscytowanie i euforia zwiąP.S. Adler, The transitional experience: An alternative view of culture shock, „Journal
of Humanistic Psychology” 4(1975), p. 13-23.
19
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zane z odkrywaniem nowej kultury. Stan ten przypomina trochę
ten, w którym znajduje się turysta przebywający na wakacjach.
W tej fazie imigrant przede wszystkim skupia się na odkrywaniu
podobieństw pomiędzy dwiema kulturami, co pozwala mu na
uprawomocnienie swojego nowego statusu, ról społecznych
i tożsamości w społeczeństwie przyjmującym.
2.

Dezintegracja lub faza właściwego szoku kulturowego. Faza ta
zaczyna się po kilku tygodniach, a natężenie jej objawów może
zależeć od wielu czynników, zarówno indywidualnych, jak i społecznych. W tej fazie jednostka zauważa coraz więcej różnic kulturowych pomiędzy społeczeństwem, z którego przybyła a tym,
w którym aktualnie żyje. Skrypty poznawcze i całe rozumienie kulturowe, w które wyposażona jest jednostka są coraz mniej przydatne w nowej rzeczywistości. Powoduje to nieporozumienia,
izolację oraz poczucie odmienności od reszty społeczeństwa.
Jednostka może także mieć poczucie obniżonej sprawczości.
Faza dezintegracji z reguły ujawnia się po kilku tygodniach pobytu
w obcym społeczeństwie.

3.

Reintegracja (z kulturą kraju wysyłającego). W tej fazie imigrant
odrzuca kulturę kraju przyjmującego, zarówno podobieństwa kulturowe, jak i różnice. Posługuje się generalizacją i stereotypami,
jest negatywnie nastawiony do kultury społeczeństwa przyjmującego i szuka kontaktu z przedstawicielami własnej kultury. W tej
fazie imigrant może też podjąć decyzję o powrocie do domu.

63

4.

Autonomia. Ta faza charakteryzuje się zrozumieniem i nabyciem
kompetencji kulturowych społeczeństwa przyjmującego. Jednostka nie czuje się już bezsilna i jest już zdolna do odnajdywania się w różnych sytuacjach w nowym społeczeństwie. W fazie
autonomii biegłość kulturowa nie jest jeszcze tak dogłębna, jak
mogłaby być, ale jednostka czuje się bezpiecznie i swobodnie,
funkcjonując w nowym otoczeniu.

5.

Niezależność. To ostatnia faza przejścia między dwiema kulturami,
która świadczy o możliwości uczestnictwa w drugiej kulturze, w sposób „normalny” i umożliwiający dalszy rozwój jednostki. Jednostka
jest na tyle kompetentna, że staje się niezależnym członkiem społeczeństwa, w którego kulturze żyje. Faza niezależności oznacza,
że jednostka przeszła przez proces akulturacji z powodzeniem.

Ilustracja 16. Krzywa „U” przedstawiająca etapy szoku kulturowego.
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Winkelman20 proponuje strategie radzenia sobie z szokiem
kulturowym i adaptacją. Wyjście z szoku kulturowego wymaga
adaptacji do nowej kultury, osoba migrująca musi ją zrozumieć.
Konieczne jest także opanowanie negatywnych reakcji na
nową kulturę wynikających z etnocentryzmu, co wymaga
budowania postawy opartej na tolerancji. Aby poradzić
sobie z szokiem kulturowym, osoba migrująca powinna
kolejno: przygotować się przed wyjazdem, dostosować się
do zmiany, tworzyć relacje osobiste i społeczne, poznać
zasady interakcji społecznych, nabyć umiejętności
rozwiązywania konfliktów i umiejętności międzykulturowe.

Pierwsze przygotowania do emigracji powinny być podjęte jeszcze
przed wyjazdem. Przejście przez szok kulturowy jest dużo łatwiejsze,
kiedy jednostka wyjeżdża przygotowana: zna kulturę kraju, do którego wyjeżdża i jest w stanie określić podstawowe różnice dotyczące
wartości pomiędzy nią a własnym zestawem wartości. Przyszły imigrant powinien też przyjąć do wiadomości, że szok kulturowy jest nieunikniony i wiedzieć, na czym on polega. Jeśli jest taka możliwość,
przyszły imigrant powinien przed wyjazdem przejść trening międzykulturowy oraz być przygotowany na to, że będzie musiał poradzić sobie
z odrzuceniem, dyskryminacją i uprzedzeniami.
Drugi etap dotyczy dostosowania się do zmiany w życiu. Imigrant

20

M. Winkelman, Cultural Shock..., dz. cyt.

65

powinien zapewnić sobie odpowiednie warunki zapewniające dobre
samopoczucie fizyczne (mieszkanie, jedzenie, środki transportu).
Istotne jest także, aby umieć rozpoznać i zrozumieć stres wywołany
szokiem kulturowym oraz wypracować sposoby, które mogą go zredukować (np. sport, spacery). Aby móc efektywnie zarządzać stresem, konieczne jest utrzymanie zachowań podtrzymujących oraz
naprawczych. Zachowania podtrzymujące to bieżące aktywności,
które pomagają jednostce podtrzymać kulturowe poczucie tożsamości oraz dobre samopoczucie, należą do nich m.in. porozumiewanie
się w języku ojczystym, spożywanie jedzenia, które zna się „z domu”,
czytanie gazet z kraju pochodzenia oraz utrzymywanie kontaktów
z najbliższymi. Zachowania naprawcze odnoszą się do działań, które
pomagają stworzyć lub odtworzyć te aspekty życia, które zostały
utracone na skutek wyjazdu migracyjnego i znalezienia się w nowej
kulturze.
Trzeci etap to utrzymywanie relacji osobistych i społecznych. W radzeniu sobie z szokiem kulturowym istotne jest utrzymanie lub utworzenie sieci relacji z osobami bliskimi – rodziną, przyjaciółmi – pozwala
to zaspokoić podstawowe potrzeby emocjonalne. Ważne jest także,
aby imigranci rozpoznali, jakiego rodzaju relacje społeczne przeważają w danej zbiorowości. W USA np. utrzymuje się wiele „płytkich”
znajomości, w Polsce ceni się głębokie przyjaźnie, natomiast „płytkie”
relacje nie są tak ważne.
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Czwarta kwestia wiąże się ze znajomością zasad interakcji kulturowych i społecznych. Dla procesu akulturacji (uczenia się nowej kultury)
istotna jest znajomość języka kraju przyjmującego, ale to nie wszystko.
Imigrant powinien także nauczyć się niewerbalnych wzorców zachowania, wzorców interakcji społecznych, zasad związanych z poruszaniem się oraz zachowaniem odległości między ludźmi, a także komunikowania emocji. Obcej kultury można uczyć się poprzez czytanie
różnych publikacji dotyczących tej tematyki, poprzez obserwację
zachowań autochtonów w różnych typach sytuacji społecznych
oraz, oczywiście, poprzez kontakt z ludźmi, czyli przez praktykę.
Ostatnim elementem jest umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz
skuteczność międzykulturowa. Osoba przebywająca w obcej kulturze
powinna po prostu założyć, że będzie musiała stawić czoła różnym
przeciwnościom losu, problemom z porozumiewaniem się, trudnościami w kontaktach z miejscowymi oraz być gotowa na rozwiązywanie problemów. Problemy międzykulturowe można rozwiązywać
poprzez analizowanie ich z perspektywy obydwu kultur.

Efektywna nauka nowej kultury wymaga zawsze wysiłku
poznawczego oraz konieczności jej zrozumienia. Działanie
„na skróty”, poprzez stosowanie stereotypów czy atrybucji,
zwiększy tylko poziom odczuwanego stresu i frustrację
wynikającą z niezrozumienia kultury przyjmującej.
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Cudzoziemcy w naszym życiu. Stereotypy,
uprzedzenia – jak im przeciwdziałać?
Polskie instytucje, mimo napływu imigrantów, którego doświadczamy do kilku lat, nie mają dużego doświadczenia z obsługą klienta
cudzoziemskiego. Wypracowanie odpowiednich procedur wymaga
nie tylko czasu, ale także istnienia spójnej polityki państwa tworzącej
ramy działania wszystkich zaangażowanych instytucji. Brak tej polityki
powoduje, że urzędnicy, lekarze, nauczyciele oraz inne grupy, są skazani jedynie na własne umiejętności i niejako sami na własnych błędach próbują wypracowywać sposoby postępowania w sytuacjach
dotyczących kontaktów z imigrantami.
W okolicznościach, w których się obecnie znajdujemy, wiedza dotycząca cudzoziemców jest budowana najczęściej na ogólnie panujących przekonaniach lub na doświadczeniach wynikających ze
sporadycznego lub ograniczonego kontaktu z określoną grupą osób.
Jest to doświadczenie urzędników, którzy znają cudzoziemców tylko
jako petentów przychodzących załatwić sprawę w urzędzie, lekarzy
mających cudzoziemskich pacjentów, nauczycieli uczących cudzoziemskie dzieci.
W takiej sytuacji łatwo jest zbudować sobie uproszczony obraz cudzoziemca, co może prowadzić do zniekształconego postrzegania całej
grupy, a w konsekwencji prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień i konfliktów. Poniżej opisane zostaną główne mechanizmy, którymi kierują się ludzie w kontaktach z członkami innych kultur.
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Uprzedzenia
W sytuacji kontaktu z osobami odmiennymi kulturowo może łatwo
dojść do powstania uprzedzenia, czyli negatywnej (czasem nawet
wrogiej) postawy, która jest oparta na uogólnieniach wyprowadzonych z fałszywych lub niekompletnych informacji.
Uprzedzenie, tak jak każda postawa, składa się z trzech elementów:
•

pewnej wiedzy,

która najczęściej jest ograniczona do powszechnie

funkcjonującego stereotypu;
•

emocji,

najczęściej jest to niechęć lub wrogość;

•

zachowania,

którym jest skłonność do dyskryminowania członków

danej grupy przy każdej nadarzającej się okazji.

Co sprzyja powstawaniu uprzedzeń?
Istnieją pewne okoliczności, które sprzyjają powstawaniu uprzedzeń
wobec członków innych grup niż ta, do której należymy. Na tej podstawie możemy wyróżnić następujące przyczyny uprzedzeń:
1.

Rywalizacja

ekonomiczna i polityczna:

staje się przyczyną uprze-

dzeń, gdy zasoby i środki materialne są znacznie ograniczone.
W takich okolicznościach dochodzi do rywalizacji pomiędzy grupami. Grupa dominująca (najczęściej członkowie społeczeństwa
przyjmującego) dyskryminuje grupę mniejszościową, aby zwiększyć własne szanse uzyskania korzyści materialnych i niematerialnych. Rywalizacja i konflikt rodzą uprzedzenia. Najczęściej dochodzi do powstania uprzedzeń i dyskryminacji pomiędzy grupami,
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które znajdują się blisko siebie na drabinie społecznej i stanowią
dla siebie nawzajem bezpośrednią konkurencję na przykład na
rynku pracy.
2.

Agresja przemieszczona – koncepcja kozła ofiarnego. Kozioł ofiarny
to osoba lub grupa, na którą inna osoba lub grupa, przenosi
winę i odpowiedzialność za swoją złą sytuację lub krzywdę, której doznała. Sytuacja w międzywojennych Niemczech stwarzała
typowe warunki do tego, aby jedna z grup społecznych została
uznana za kozła ofiarnego ponoszącego odpowiedzialność za
złą sytuację w kraju. Kryzys gospodarczy, którego skutkiem było
coraz większe bezrobocie oraz pogarszające się warunki życia,
wywoływał powszechną frustrację, która z kolei sprzyjała eskalacji
uprzedzeń i agresji przeciw członkom grupy obcej, w tym wypadku
Żydów. Często kozłem ofiarnym zostają grupy, które łatwo rzucają
się w oczy: mniejszości etniczne, religijne, imigranci. Z reguły grupy
te są bezsilne i nielubiane przez większość społeczeństwa. Forma
agresji, którą grupa większościowa stosuje wobec kozła ofiarnego
zależy od tego, na co pozwala lub co aprobuje władza w danym
państwie.

3.

Utrzymanie

obrazu

„ja”

oraz statusu.

Potrzeba uzasadnienia wyob-

rażenia, które mamy o sobie oraz uzasadnienia naszego zachowania może być silnym czynnikiem wpływającym na powstawanie uprzedzeń. Ludzie, którzy zajmują niską pozycję w hierarchii
społeczno-ekonomicznej, mogą potrzebować obecności uciska-
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nej grupy mniejszościowej, aby móc wobec kogoś czuć wyższość.
Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Fain i Spencera
w 1997 roku21. Ludzie, którzy znajdują się najniżej w hierarchii
wykształcenia, zarobków oraz wykonywanego zawodu, wykazują
najwięcej negatywnych emocji w stosunku do osób czarnoskórych. Jednostki z najniższych szczebli drabiny społecznej są także
najbardziej skłonne do używania przemocy22.
4.

Predyspozycje

do uprzedzeń.

Uprzedzenia w stosunku do „obcych”

mogą też być wynikiem predyspozycji osobowościowych danej
jednostki. Po pierwsze, uprzedzenie może być wynikiem skłonności
konformistycznych człowieka – jest się uprzedzonym, ponieważ istnieje taka norma społeczna i inni ludzie również są uprzedzeni. Po
drugie, uprzedzeniom wobec grup mniejszościowych sprzyja osobowość autorytarna. Koncepcja osobowości autorytarnej została
stworzona przez Adhorno i jego współpracowników w 1950 roku.
Opracowali oni zespół kryteriów definiujących cechy osobowości
jednostki. Cechy te były rangowane oraz mierzono ich intensywność przy użyciu tzw. skali F (F od faszyzmu). Zostało zidentyfikowanych dziewięć cech, które łączyły się w wyniku doświadczeń
z dzieciństwa danej osoby: sztywne poglądy, uległość autorytetom, agresja w stosunku do grup i osób kwestionujących autorytety, antyintelektualizm, brak potrzeby analizowania uczuć innych
E. Aronson, Człowiek - istota społeczna, Warszawa, 2002.
Bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób powstają uprzedzenia (a w skrajnej wersji
rozwijają się postawy nazistowskie) jest ukazany w filmie Więzień nienawiści z 1998 roku,
reż. Tony Kaye.
21
22
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ludzi, skłonność do przesądów i do posługiwania się stereotypami,
stosowanie siły i bycie „twardym”, destruktywizm i cynizm, wiara
w istnienie „zła” oraz wyolbrzymione obawy dotyczące seksu.

W jaki sposób redukować uprzedzenia?
Nie ma uniwersalnego przepisu, który podpowie nam, jak możemy
skutecznie zredukować uprzedzenia. Dużo zależy od konkretnej sytuacji i uwikłanych w nią osób.
Wiele osób wierzy, że

wystarczy edukować

ludzi i starać się przybliżać

kulturę grup mniejszościowych. Metoda ta jest oparta na założeniu,
że informacja może zwalczyć dezinformację, że wystarczy edukacja
poprzez pokazy filmów czy robienie pogadanek. Badania uwidaczniają jednak, że metoda ta jest stosunkowo mało skuteczna i nie redukuje uprzedzeń.
Druga popularna metoda to

kontakt na zasadzie równych pozycji.

Do kontaktu tego rodzaju może dochodzić w pracy, w szkole czy
w sąsiedztwie. Ważne jest, aby w sytuacjach kontaktu pomiędzy
przedstawicielami dwóch grup nie było stosunku nadrzędno-podrzędnego (np. służbowego) – powinni oni zajmować równoważne pozycje. W takiej sytuacji będą mieli możliwość obserwowania nawzajem
swoich zachowań „jak równy z równym”. Jednak zwykła obserwacja
nie wystarcza, aby zredukować uprzedzenia, metoda ta również jest
mało efektywna.
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Najlepiej sprawdza się

zbudowanie sytuacji wzajemnej współzależności

pomiędzy członkami dwóch grup. Przykładem wzajemnej współzależności jest stworzenie zadania, np. dla dzieci w klasie, które będzie
mogło zostać ukończone tylko pod warunkiem, że dziecko pochodzące z grupy mniejszościowej użyje swojej wiedzy/kompetencji.
W ten sposób staje się ono elementem większej „układanki”. Jeżeli
takie sytuacje są powtarzane, to dziecko takie zaczyna zyskiwać wyższą pozycję w grupie, jako to, które posiada niezbędne kompetencje. Ponieważ staje się ono niezbędnym członkiem grupy, inne dzieci
nie tylko przestają mu dokuczać, ale także zaczynają udzielać mu
wsparcia.

Ilustracja 17. Najlepszym sposobem na redukowanie uprzedzeń jest zbudowanie sytuacji wzajemnej współzależności pomiędzy członkami dwóch grup,
np. zaplanowania zadania, w którym dziecko z grupy mniejszościowej będzie
miało znaczący wpływ na jego ukończenie. Wówczas dziecko to zyskuje
wyższą pozycję w grupie.

Źródło: Adobe Stock
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Stereotypy
Stereotypy są nieodłącznym elementem życia społecznego. Każdy
z nas wyznaje stereotyp dotyczący przedstawicieli innej grupy.
Stereotyp to rodzaj generalizacji, uogólnienia cech, motywów lub zachowania dotyczące całej grupy ludzi.

Stereotyp to obraz grupy czy zbioro-

wości, który mamy w naszej głowie. Stereotypy mogą dotyczyć grupy
własnej, wtedy mówimy o

autostereotypach

lub grupy obcej, w takim

przypadku mówimy o heterostereotypach. W powszechnej świadomości
samo słowo stereotyp kojarzy się negatywnie – nie powinniśmy myśleć
stereotypowo, a same stereotypy są zawsze negatywne. Oczywiście
nie zawsze tak jest. Badacze wyróżniają stereotypy
tywne,

negatywne

i

pozy-

a posługiwanie się stereotypami niesie też pewne korzyści, jed-

nak warto znać ograniczenia, jakie z tego wynikają.
Stereotypy nie są tym samym, co uprzedzenia. Uprzedzenie jest indywidualną postawą zawierającą silny ładunek emocjonalny wobec
pewnej osoby lub zbiorowości. Stereotyp jest ponadjednostkowy, jest
on elementem wiedzy zbiorowej, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w trakcie procesu socjalizacji. Stereotyp dotyczący
różnych narodowości bardzo często jest zakorzeniony w tradycji i kulturze, a jego przejawy można odnaleźć w różnych tekstach kultury,
w tym w literaturze i w kinematografii. Stereotypy nie są więc oparte
na bezpośrednim, indywidualnym doświadczeniu jednostki, lecz na
doświadczeniu zbiorowym. Sprawia to, że są sztywne, trudno podlegają zmianom. Zmiana stereotypów jest możliwa, ale zajmuje wiele

74

czasu, ponieważ jest zmianą wiedzy zbiorowej w społeczności.
W kontekście imigracji Polacy mają doświadczenie przede wszystkim
bycia obiektem stereotypu, a nie jego twórcą. Przez lata w Europie
Zachodniej funkcjonował stereotyp brudnego Polaka-alkoholika,
który nie integruje się ze społeczeństwem przyjmującym. W latach
90. bardzo popularny był stereotyp Polaka-złodzieja samochodów.
Powolna zmiana obrazu Polaków jako imigrantów zaczęła następować dopiero po 2004 roku, kiedy mogli oni zacząć pracować legalnie w całej Europie, dzięki czemu zmienił się charakter wyjazdów oraz
wzrósł odsetek ludzi legitymujących się wyższym wykształceniem.
Wszystkie te czynniki spowodowały, że Polacy zaczęli być cenieni jako
wartościowi pracownicy.

Ilustracja 18. Stereotypy są ponadjednostkowym doświadczeniem zbiorowym. Sprawia to, że są sztywne, trudno podlegają zmianom. Zmiana stereotypów jest możliwa, ale zajmuje wiele czasu, ponieważ jest zmianą wiedzy
zbiorowej w społeczności.

Źródło: Adobe Stock
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W Polsce główną grupą, która jest narażona na stereotypowe traktowanie są Ukraińcy, którzy mają kilkusetletnią, nie zawsze łatwą, historię
stosunków sąsiedzkich z Polską.
Stereotypy pełnią różne funkcje w życiu społecznym: mogą zarówno
ułatwiać, jak i utrudniać nasze funkcjonowanie w społeczeństwie.
Małgorzata

Budyta-Budzyńska

wymienia

następujące

funkcje

stereotypów23:
1.

Porządkują

obraz życia społecznego

– umysł ludzki, aby przetwo-

rzyć wszystkie informacje konieczne do zdefiniowania sytuacji
społecznej, potrzebuje bardzo dużo czasu. Dlatego korzystamy
z gotowych informacji, skryptów, którymi są właśnie stereotypy.
Używamy ich najczęściej wtedy, gdy znajdujemy się w nowym
otoczeniu z ludźmi, których nie znamy – przywołujemy wtedy wiedzę zbiorową i korzystamy z niej, aby rozpoznać sytuację i nadać
cechy naszym rozmówcom.
2.

Tworzenie i utrzymanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i własnej
grupy

– posługiwanie się stereotypami i porównaniami jest także

elementem budowania wizji tego, kim my sami jesteśmy (budowania tożsamości). Przypisujemy sobie cechy poprzez porównywanie się do innych grup i ludzi. Kiedy porównujemy się z kimś, o kim
mamy złe zdanie (posługujemy się negatywnym stereotypem),
łatwiej nam jest określić siebie przy pomocy cech pozytywnych.

23

M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2013.
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3.

Tworzenie

i umacnianie tożsamości narodowej

– tożsamość naro-

dową także buduje się przy pomocy porównań. Członkowie
danego narodu przypisują cechy (pozytywne i negatywne)
członkom innych narodów i na zasadzie porównań budują swoją
własną tożsamość.
4.

Racjonalizacja

uprzedzeń i usprawiedliwianie dyskryminacji

– jeżeli

jakieś zbiorowości postrzegamy negatywnie, to wtedy możemy
sobie wytłumaczyć, że „zasługują” one na gorsze traktowanie niż
członkowie zbiorowości, które postrzegamy pozytywnie.

Zmiana stereotypów polega na zastosowaniu tych
samych rozwiązań, które są stosowane w przypadku
zmiany uprzedzeń, czyli edukowania i uświadamiania
oraz stwarzania warunków do współpracy.
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Rozdział 3. Praca z klientem
cudzoziemskim w instytucjach
publicznych – aspekty
administracyjne i rekomendacje
Charakterystyka instytucji działających
na rzecz cudzoziemców
(Agnieszka Kosowicz, Monika Nowicka)
Analizując zagadnienie obecności cudzoziemców w Polsce w kontekście działania instytucji, można śmiało powiedzieć, że każda polska instytucja wcześniej czy później zetknie się z tematyką migracji. Tak samo,
jak każdy z nas na różnych etapach życia korzysta z różnych instytucji
państwa, również migranci w różnych sytuacjach potrzebują kontaktować się z nimi. Częstotliwość tego kontaktu będzie w naturalny sposób
zróżnicowana. Najczęściej będą miały z cudzoziemcami do czynienia
instytucje powołane do ich obsługi, rzadziej, choć też często te, które
obsługują Polaków w różnych sprawach życia codziennego, najrzadziej
takie, z którymi przeciętny Polak też ma sporadycznie do czynienia.
Długa praktyka pracy z cudzoziemcami skłania do refleksji, że nie
ma praktycznie takiej, choćby najbardziej nietypowej, sytuacji, która
nie stałaby się udziałem cudzoziemca. Wraz ze wzrostem liczby
migrantów należy oczekiwać, że coraz częściej będą oni pojawiali
się w instytucjach i urzędach, które wcześniej doświadczenia w pracy
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z migrantami nie miały. Sytuacje te, do tej pory nietypowe, będą
pojawiały się coraz częściej.

Ogólna charakterystyka instytucji centralnych
Podstawową kwestią, z którą cudzoziemcy zgłaszają się do polskich
instytucji, jest legalizacja pobytu. Polski system administracyjny przewiduje dwie osobne ścieżki działania w tej sprawie. Jedna ścieżka to
legalizacja pobytu osób ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) – jest ona prowadzona na poziomie
centralnym, przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Druga ścieżka to
legalizacja w Polsce statusu osób, które przybywają w celach niezwiązanych z potrzebą ochrony: studentów, osób przyjeżdżających do
pracy, towarzyszących rodzinom i w innych sytuacjach. Te procedury
prowadzone są na poziomie wojewódzkim.

Ochrona międzynarodowa
Procedura wnioskowania o ochronę międzynarodową w Polsce obej
muje kilka instytucji. Jej efektem może być nadanie osobie statusu
uchodźcy lub udzielenie innego rodzaju ochrony: ochrony uzupełniającej czy pobytu tolerowanego. Jest też możliwe udzielenie cudzoziemcom ochrony czasowej albo azylu (pierwsza forma nie została
jeszcze w Polsce wykorzystana, druga jest wykorzystywana rzadko).
Podmioty zaangażowane w procedurę ochrony cudzoziemców to
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kolejno:
•

Straż Graniczna – jej zadaniem jest przyjęcie od cudzoziemca
wniosku, co z reguły odbywa się na granicy Polski, a także pobranie odcisków palców i weryfikacja tych danych w europejskim
systemie danych pod kątem bezpieczeństwa oraz weryfikacji
tożsamości.

•

Urząd

do

Spraw Cudzoziemców – to jeden z dwóch w Polsce urzę-

dów powołanych wyłącznie do obsługi cudzoziemców. W kontekście procedury azylowej UDSC ma dwa zasadnicze zadania:
rozpatrywanie wniosków o status uchodźcy (polega to na prowadzeniu wywiadów z cudzoziemcami oraz ustalaniu, czy potrzebują
ochrony) oraz prowadzenie sieci wyspecjalizowanych ośrodków
dla osób, które oczekują na rozpatrzenie swojej sprawy. Takich
ośrodków jest obecnie w Polsce dziesięć. Jest w nich około 3 tys.
miejsc. Aby realizować te działania, UDSC posiada też dział zbierania informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców (dane
te są konieczne, aby móc oceniać, czy wniosek danej osoby
o ochronę jest zasadny). Kolejny dział UDSC gromadzi dane statystyczne na temat migracji i dokonuje analiz trendów migracyjnych w Polsce.
•

Rada do Spraw Cudzoziemców – jest to ciało odwoławcze od decyzji UDSC w sprawie nadania statusu uchodźcy. Może nadać status uchodźcy, zmieniając decyzję pierwszej instancji, utrzymać
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tę decyzję w mocy lub odesłać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jest to drugi z podmiotów powołanych wyłącznie w celu
obsługi cudzoziemców.
•

Wojewódzki Sąd Administracyjny – stanowi trzecią instancję w procedurze azylowej. Sąd ustala wyłącznie, czy wcześniejsza procedura została przeprowadzona właściwie. Nie bada sprawy merytorycznie. Może zatem utrzymać poprzednie decyzje w mocy lub
przekazać je do ponownego rozpatrzenia.

•

Naczelny Sąd Administracyjny – ostateczna instancja, która obecnie niestety bardzo rzadko jest wykorzystywana w praktyce.

Migracja
Zdecydowana większość cudzoziemców przybywających do Polski
nie wnioskuje o ochronę, ale przyjeżdża do Polski dobrowolnie, poszukując szeroko rozumianych szans życiowych, możliwości rozwoju,
zarobku czy edukacji. Legalizacja ich pobytu odbywa się na poziomie wojewódzkim. W procedurach legalizacyjnych uczestniczą też
jednak podmioty o charakterze centralnym – jako podmioty dokonujące weryfikacji danych cudzoziemca lub dostarczyciele niezbędnych dokumentów.
W kontekście legalizacji pobytu cudzoziemców trzeba wspomnieć
o roli

konsulów

RP za granicą, którzy zajmują się rozpatrywaniem

wniosków o wizy, wydawaniem wiz,

a także, w zależności od państwa,
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odpowiadają za potwierdzanie autentyczności zagranicznych dokumentów (np. dotyczących stanu cywilnego). Konsulowie prowadzą
także postępowania w sprawie przyznania Karty Polaka. Taka karta
może być wydana osobom, które posiadają więzi z Polską i potwierdza przynależność do narodu polskiego, choć nie jest dokumentem
legalizującym pobyt (więcej informacji na temat Karty Polaka można
znaleźć w podrozdziale „Rodzaje wydawanych dokumentów i uprawnienia z nich wynikające”).
Placówki Dyplomatyczne: ambasady i konsulaty innych państw w Polsce udzielają też pomocy migrantom np. w przedłużeniu ważności
paszportu, uzyskania paszportu dla dziecka albo uzyskania dokumentów koniecznych do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce.

Warto pamiętać, że z pomocy placówek dyplomatycznych
nie mogą skorzystać osoby wnioskujące o ochronę
międzynarodową lub już objęte taką ochroną.

Ważną rolę odgrywa Straż Graniczna, która weryfikuje poprawność
dokumentów posiadanych przez cudzoziemców podczas przekraczania granicy, wyciąga konsekwencje wobec osób, które naruszyły
polskie przepisy migracyjne (np. przedłużając pobyt w RP poza czas
ważności wizy), weryfikuje też daty wjazdu do Polski i wyjazdu z niej
osób, które wnioskują o kolejne zezwolenia na pobyt w naszym kraju.
Straż Graniczna w ramach swoich zadań realizuje także organiza-

82

cję powrotów (przymusowych i dobrowolnych) osób, które przebywają w Polsce nielegalnie. Prowadzi też sieć strzeżonych ośrodków
i aresztów deportacyjnych, w których umieszcza się osoby oczekujące na deportację z Polski, a wobec których zachodzi podejrzenie,
że stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. W niektórych
wypadkach w aresztach przebywają osoby ubiegające się o status
uchodźcy, a także dorośli z małymi dziećmi.
Cudzoziemcy mają też możliwość zetknąć się z Kancelarią Prezydenta
RP – prezydent ma bowiem uprawnienia do nadawania im
obywatelstwa

polskiego

(choć procedura prowadzona jest za pośrednictwem

wojewodów).
W praktyce imigranci rzadko mają bezpośrednio do czynienia
z

ministerstwami,

które jednak kształtują przepisy dotyczące cudzo-

ziemców. I tak:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
rzenie

polityki migracyjnej

i

Administracji odpowiada za two-

państwa. Zajmuje się tym Departament

Analiz i Polityki Migracyjnej (obecnie Polska nie ma takiego dokumentu, ostatni został anulowany w 2015 roku). Nadzoruje także proces dystrybucji środków europejskich, jakie Polska otrzymuje z UE na
wsparcie cudzoziemców (Departament Funduszy Europejskich) oraz
obsługą dotacji przydzielonych podmiotom w ramach tego funduszu,
czym zajmuje się Centrum Obsługi Projektów Europejskich.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem ambasad i konsulatów RP (Wydział Konsularny) i procedurami
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wydawania wiz. Ma też uprawnienia do wydawania dokumentów
legalizujących pobyt w Polsce personelu dyplomatycznego i osób
pomocniczych.
Ministerstwo Rodziny, Pracy

i

Polityki Społecznej odpowiada za

politykę integracyjną państwa

– a więc włączania cudzoziemców

w polskie społeczeństwo (Departament Pomocy i Integracji Społecznej), a także w polski rynek pracy (Departament Rynku Pracy).
Ministerstwo Edukacji Narodowej kształtuje programy edukacji cudzoziemców. Odpowiada za przepisy prawne związane z edukacją.
W mniejszym stopniu w tematy migracyjne zaangażowane są wszystkie pozostałe ministerstwa.
Kompetencje do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców ma
Państwowa Inspekcja Pracy. Ma ona uprawnienia ukarania za nielegalne zatrudnienie zarówno cudzoziemca, jak i pracodawcy. Często
Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje w tym zakresie ze Strażą
Graniczną.

Wojewódzka mapa instytucji i ich
charakterystyka
Do kluczowych podmiotów zaangażowanych w proces legalizacji
pobytu i pracy cudzoziemców należą:
•

urzędy wojewódzkie – wydziały spraw cudzoziemców,

•

urzędy pracy,

•

Urząd do Spraw Cudzoziemców,
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•

Straż Graniczna,

•

urzędy konsularne RP poza granicami kraju,

•

inne podmioty, których dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia postępowania (urzędy skarbowe, urzędy stanu cywilnego,
pracodawcy).

Osoba, która przybywa do Polski (oraz ma ku temu udokumentowane
powody), potrzebuje zatem wnioskować o zezwolenie na pobyt.
Rozpatrywaniem wniosków o zezwolenie na pobyt oraz wydaniem
kart pobytu zajmują się wydziały spraw cudzoziemców w urzędach wojewódzkich.

Jest ich więc w Polsce 16. W niektórych województwach

wydziały obejmują też sprawy obywatelstwa. W województwie wielkopolskim jest to Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
(pl. Wolności 17, tel. (61) 854 17 21, www.poznan.uw.gov.pl).
Co do zasady cudzoziemcy, podejmując pracę w Polsce, muszą uzys
kać zezwolenie. Wydawaniem zezwoleń na pracę zajmują się
wojewódzkie,

urzędy

a zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracją oświad-

czeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom
Urzędy pracy odpowiadają także za wystawianie

urzędy pracy.

informacji starosty

o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku
pracy

(tzw. testu rynku pracy), czyli wystawianiem informacji, że na

dane stanowisko nie ma potencjalnych chętnych pracowników wśród
Polaków lub innych osób, które posiadają w Polsce prawo do podejmowania pracy bez zezwolenia. Informacje starosty są potrzebne
w większości przypadków wnioskowania o zezwolenie na pracę. Wię-
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cej informacji na temat procedur wydawania zezwoleń i oświadczeń
znajduje się w rozdziale „Rynek pracy dla cudzoziemców”.
Osoba niezadowolona z wyniku procedury o wydanie zezwolenia na
pobyt ma możliwość złożenia odwołania – organem drugiej instancji
w procedurach związanych z legalizacją pobytu jest Urząd do Spraw
Cudzoziemców.
Wojewodowie (wydziały polityki społecznej) są odpowiedzialni za
nadzór nad realizacją

programów integracyjnych

przewidzianych

dla osób objętych ochroną międzynarodową. Programy te są planowane i realizowane na szczeblu powiatowym – przez powiatowe
lub miejskie centra pomocy rodzinie. Zadaniem wojewody jest jednak
akceptacja przygotowanych na niższym szczeblu programów i udos
tępnianie na nie środków.
Wojewodowie są też organem władnym do nadawania cudzoziemcom polskiego obywatelstwa.

Wybrane organizacje zajmujące się imigrantami na
terenie województwa wielkopolskiego
Na terenie województwa wielkopolskiego działają:
•

Stowarzyszenie „Jeden Świat” – zajmujące się pracą z wolontariatem europejskim i prowadzące lokalne inicjatywy integracyjne.
○○

Kontakt: ul. Sienkiewicza 7, 60-818 Poznań, tel. (61) 848 43 36,
http://jedenswiat.org.pl/
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•

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych „Horyzonty” – zajmujące się
pracą z wolontariatem europejskim i prowadzące lokalne inicjatywy integracyjne oraz organizujące spotkania i działania edukacyjne z udziałem imigrantów mieszkających w Poznaniu.
○○

Kontakt: ul. Klaudyny Potockiej 38, (Liceum Ogólnokształcące
nr 37 im. Jana Pawła II z Oddziałami Terapeutycznymi, III p.,
s. 306), 60-211 Poznań,
https://cimhoryzonty.org/

•

„Zefir” – organizacja oferuje rosyjskojęzyczne poradnictwo psychologiczne, a także naukę języka polskiego dla cudzoziemców.
○○

Kontakt: ul. Stablewskiego 43, lok. 8, 60-213 Poznań,
tel. 797 117 157,
https://www.facebook.com/pages/category/Education/
ZEFIR-397426114168504/

•

Cerkiew grekokatolicka
○○

Kontakt: ul. Toruńska 8, 61-045 Poznań,
http://www.poznan.cerkiew.net.pl/

•

„Warto Razem” – organizacja oferuje porady i informacje
dla migrantów.
○○

Kontakt: 791 710 950, 535 767 000,
e-mail: biuro.wartorazem@gmail.com, ul. Sielska 12, 60-129
Poznań,
http://wartorazem.org/pl/
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•

Projekt PoznańHub – jest to oddolna inicjatywa, której celem jest
integracja imigrantów oraz zwiększenie umiędzynarodowienia
Poznania.
○○

•

Kontakt: https://www.facebook.com/PoznanHub/

Centrum Badań Migracyjnych UAM – prowadzi badania dotyczące migracji i integracji cudzoziemców, działania edukacyjne
i warsztaty.
○○

Kontakt: ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań, pok. 422,
www.facebook.com/cebam.uam

•

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w

Poznaniu – wspiera szkoły

w pracy z uczniami, którzy doświadczyli migracji oraz organizuje
kursy i warsztaty dla nauczycieli. Na stronie ODN można pobrać
materiały dla uczniów z doświadczeniem migracji:
https://odnpoznan.pl/sub,pl,wsparcie-uczniow-z-doswiadczeniem-migracji.html)
○○

Kontakt: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, Specjalista ds. uczniów imigrantów Izabela Czerniejewska, tel. (61) 858 47 78,
669 001 148, e-mail: izabela.czerniejewska@odnpoznan.pl
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Ważne informacje na temat instytucji z punktu
widzenia cudzoziemców – zakres usług
świadczonych ze strony poszczególnych instytucji
Cudzoziemcy legalnie przebywający i pracujący w Polsce mają kontakt z instytucjami i urzędami w podobnym zakresie załatwiania spraw
codziennych, jak Polacy. Do instytucji, które mają kontakt z klientami
cudzoziemskimi należą m.in.:
•

Szkoły – każde dziecko w Polsce ma prawo do edukacji, bez
względu na status prawny swój i swoich rodziców. Niekiedy dzieci
cudzoziemskie potrzebują pomocy poradni pedagogiczno-psychologicznych, w których mogą korzystać z przystosowanych do swo-

ich potrzeb metod diagnostyki i terapii. Cudzoziemcy w Polsce
korzystają ze wszystkich szczebli usług edukacyjnych, poczynając od placówek opiekuńczo-wychowawczych, na edukacji na
poziomie wyższym kończąc.
•

W województwie wielkopolskim szkoły kształcące dzieci cudzoziemskie mogą skorzystać ze wsparcia w Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli (ODN). W dziale „Uczeń z doświadczeniem migracyjnym” eksperci oferują materiały do pracy z dzieckiem cudzoziemskim w szkole oraz porady metodyka nauczania języka polskiego
jako drugiego. ODN regularnie organizuje szkolenia i warsztaty
dotyczące pracy z uczniem cudzoziemskim. Więcej informacji:
https://odnpoznan.pl/

•

urzędy pracy

– gdzie cudzoziemcy mogą skorzystać z pomocy

89

w znalezieniu pracy w zależności od swojego statusu pobytowego.
•

urzędy skarbowe

– cudzoziemcy rozliczają się z podatków, gdy pra-

cują w Polsce. Uregulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego jest też konieczne do przedłużenia legalności pobytu we
wszystkich przypadkach, gdy podstawą legalizacji jest praca
w Polsce.
•

urzędy gminy/dzielnicy

– cudzoziemcy korzystają np. z urzędów

stanu cywilnego czy wydziałów komunikacji. Potrzebują rejestrować urodzone w Polsce dzieci, zawierają śluby, potrzebują meldunku, kupują i sprzedają samochody.
•

Instytucje

ochrony zdrowia

– wszelkiego typu poradnie, szpi-

tale i placówki ochrony zdrowia mają wśród swoich pacjentów
cudzoziemców.
Z perspektywy cudzoziemców, skuteczność działania tych i innych
instytucji w Polsce jest bardzo zróżnicowana z kilku powodów:
•

Po pierwsze – nie zawsze dostęp cudzoziemców do usługi jest
uregulowany prawnie. W niektórych sprawach dotyczących
cudzoziemców nie ma przyjętych przepisów – prawodawca nie
przewidział, że dana sytuacja będzie udziałem cudzoziemca.
Na przykład – nie jest jednoznacznie określone, jaki status prawny
uprawnia cudzoziemca do wnioskowania o orzeczenie o niepełnosprawności w Polsce.

•

Po drugie – na realizację przepisów w praktyce wpływa ich znajomość przez urzędników (bardzo zróżnicowana), a czasem także
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ich osobiste poglądy na temat migracji. Niektórzy cudzoziemcy
spotkali się z odmową załatwienia sprawy (na przykład przyjęcia
wniosku o PESEL), ponieważ urzędnik nie akceptuje obecności
migrantów w Polsce.
•

Po trzecie – brak narzędzi komunikacji, nawet gdy po obu stronach jest dobra wola: kłopotem w dostępie do usług jest bariera
językowa, bariera kulturowa, brak formularzy, brak narzędzi
do pracy z osobą z innej kultury (na przykład testów diagnos
tycznych w badaniu dziecka cudzoziemskiego w poradni
psychologiczno-pedagogicznej).

Cudzoziemcom często doskwiera brak dostępu do wiedzy: jakie są
ich prawa, jakie obowiązki, kto i gdzie załatwia daną sprawę? Jakie
dokumenty są potrzebne? Jak procedura będzie wyglądała? Bywa,
że brak wiedzy budzi irytację i sprawia, że kontakt w urzędzie jest stresującym doświadczeniem dla obu stron.

Duże znaczenie dla cudzoziemców ma możliwość zasięgnięcia
porady czy informacji w źródłach pozarządowych i nieformalnych.
W środowisku migranckim wiele informacji (niestety także
mylnych) jest przekazywanych ustnie – i cudzoziemcy mają do
tego rodzaju informacji duże zaufanie, bywa, że większe niż do
informacji otrzymanej urzędowo (czasem informację niesprawdzoną
otrzymują bowiem we własnym języku, a w urzędzie odczuwają
barierę językową i nie są pewni pełnego zrozumienia sprawy).
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Istotne dla wielu cudzoziemców jest wsparcie organizacji pozarządowych – szczególnie gdy informacja w instytucjach jest niedostępna
lub trudno dostępna. W Polsce działa kilkadziesiąt (ok. 30-40) organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy cudzoziemcom. Ich
działania są bardzo zróżnicowane. Typowe obszary pracy takich
organizacji to informacja, pomoc prawna, wsparcie w załatwianiu
codziennych spraw, nauka języka polskiego, pomoc psychologiczna,
poradnictwo zawodowe i wsparcie na rynku pracy, a także pomoc
materialna. Niektóre organizacje zapewniają wyspecjalizowane
usługi, np. pomoc pielęgniarki środowiskowej, pomoc w tłumaczeniu
w urzędach czy szpitalach, wsparcie w rozliczaniu podatku PIT albo
szkoły rodzenia w obcych językach.
Wsparcie organizacji pozarządowych ma jednak dwa zasadnicze
mankamenty:
•

nie jest powszechnie dostępne – organizacje działają zwykle tylko
w większych miastach;

•

oferowane wsparcie często ma charakter doraźny, a nie
długofalowy.

Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce
Jak już zostało wspomniane, legalny pobyt na terenie państwa przyjmującego jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających
na udaną integrację cudzoziemców (szczególnie dotyczy to obywateli państw trzecich – spoza UE, EOG i Szwajcarii). Legalność pobytu
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wpływa na poczucie bezpieczeństwa migrantów. Każde państwo
we właściwy sobie sposób reguluje wymagania i warunki dotyczące
legalizacji pobytu.
Przepisy prawne regulujące pobyt cudzoziemców na terytorium Polski
zawarte są w:
•

Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach24,

•

Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej25,

•

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców26,

•

Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka27.

Rodzaje wydawanych dokumentów
i uprawnienia z nich wynikające
Ruch bezwizowy
Niektórzy cudzoziemcy, np. Ukraińcy, Gruzini, obywatele Republiki
Mołdawii, jeśli posiadają

paszport biometryczny,

są zwolnieni z obo-

wiązku posiadania wizy lub innego dokumentu uprawniającego do
wjazdu i pobytu w Polsce. Osoby te podróżują do Polski w ramach
ruchu bezwizowego. Dla osób korzystających z ruchu bezwizowego
całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich
24
25
26
27

Dz.U. 2020 poz. 35.
Dz.U. 2019 poz. 1666.
Dz.U. 2019 poz. 782.
Dz.U. 2019 poz. 1598.
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obszaru Schengen (w tym Polski) nie może przekroczyć 90 dni w ciągu
każdego 180-dniowego okresu.

Ilustracja 19. Paszport biometryczny pozwala zidentyfikować tożsamość na
podstawie cech, takich jak np. linie papilarne.

Symbol paszportu
biometrycznego, zazwyczaj drukowany jest na
okładce

Źródło: Adobe Stock

W trakcie pobytu bez konieczności uzyskania wizy cudzoziemiec
powinien spełniać następujące warunki:
•

posiadać ważny dokument podróży,

•

potrafić uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,

•

posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzys
kania zgodnie z prawem,

•

nie być osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy
wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen,

•

nie być osobą uważaną za stanowiącą zagrożenie dla porządku
publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia pub-

94

licznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw
członkowskich.

Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw
Wewnętrznych, Komisja Europejska zamieściła specjalny kalkulator
służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych
w ramach ruchu bezwizowego. Po jego otwarciu pojawiają
się puste rubryki, gdzie należy zgodnie z kolejnością wpisać:
w rubryce (Date of entry/Control) datę planowanej kontroli lub
datę ponownego wjazdu. Natomiast w kolejnych rubrykach –
(Enter previous stay(s) in the Schengen area): daty wszystkich
wjazdów na terytorium Schengen oraz wyjazdów z niego.
Po wpisaniu wszystkich danych kalkulator automatycznie
obliczy, ile dni z limitu zostało już wykorzystanych oraz
wskaże najwcześniejszą datę ponownego dozwolonego
wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen.
Adres kalkulatora Schengen:
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Wizy, rodzaje wiz
Zgodnie z polskim i unijnym prawem, cudzoziemcowi można wydać
jedną z trzech rodzajów wiz:
•

wizę krajową

– na naklejce wizowej w rubryce „rodzaj wizy” wid-

nieje symbol „D” – wydawana jest ona na okres powyżej 90 dni,
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ale nie dłuższy niż 1 rok,
•

wizę

Schengen – na naklejcie wizowej w rubryce „rodzaj wizy” wid-

nieje symbol „C” – jest ona ważna na terenie wszystkich państw
w strefie Schengen, może być wydana w tym samym celu, co
wiza krajowa, tzn. w celu wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub realizacji studiów. Wiza Schengen jest
wydawana, jeżeli cudzoziemiec planuje przebywać na terytorium
strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (podczas jednego lub kilku wjazdów),
liczonych od daty wjazdu.
•

wizę lotniskową

– na naklejcie wizowej w rubryce „rodzaj wizy”

widnieje symbol „A” – jest ona ważna na czas przejazdu przez
międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych znajdujących się na terytorium państw członkowskich UE i uprawnia tylko
do pobytu w strefie tranzytowej lotniska.
Zazwyczaj wizę umieszcza się w dokumencie podróży cudzoziemca
(np. paszporcie), w szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem cudzoziemca, może ona zostać umieszczona na osobnym
blankiecie wizowym. Wizy wydane osobom wpisanym do dokumentu
podróży osoby ubiegającej się o wizę (np. dzieci) umieszcza się w tym
samym dokumencie podróży. Wszystkie
naklejce wizowej

–

wpisy są nanoszone drukiem na

nie dokonuje się żadnych odręcznych zmian.

Naklejki

można wypełniać ręcznie tylko w przypadku wystąpienia problemów
technicznych.
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Jeśli wiza jest ograniczona terytorialnie, w rubryce „ważna na” wpisuje
się nazwy lub kody państw, na których terytorium może przebywać
cudzoziemiec. W rubryce „od do” wskazuje się okres ważności danej
wizy (w formacie dzień-miesiąc-rok). W rubryce „ilość wjazdów” wpisuje się liczbę możliwych wjazdów, jeśli jest to 1 – można tylko jednokrotnie wjechać i niezależnie od czasu trwania uprawnienia, po wyjeździe z Polski wiza traci ważność. W przypadku zapisu „MULTI” można
wielokrotnie wjeżdżać do Polski i wyjeżdżać z niej w okresie ważności
wizy.
Na naklejce wizowej znajdują się również rubryki:
•

„wydana w”, gdzie wpisana jest nazwa miejscowości, w której siedzibę ma organ, który wydał wizę,

•

„dnia” – data wydania wizy,

•

w wizach wydanych przez organy polskie w rubryce „uwagi”
zamieszcza się napis „Cel wydania wizy” określony numerem
identyfikującym ten cel.

Przykładowe cele wydania wiz wydawanych przez polskie organy28:
01 – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym,
02 – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,
03 – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych,
04 – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności
gospodarczej,
05a – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okreRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia
2019 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. 2019 poz. 782).
28
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sie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi,
05b – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy sezonowej, o której mowa w art. 88 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1265, z późn. zm.), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy
w roku kalendarzowym,
06 – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż
określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach29, 09 – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej,
17 – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta,
17a – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na
podstawie Karty Polaka,
18 – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

29

Dz.U. 2020 poz. 35.
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Ilustracja 20. Naklejka wizowa.

Źródło: Adobe Stock

Dokumenty tożsamości cudzoziemców
Cudzoziemcy w Polsce mogą się legitymować różnymi dokumentami
tożsamości (art. 226 ustawy o cudzoziemcach):
•

kartą pobytu,

•

polskim dokumentem podróży dla cudzoziemca,

•

polskim dokumentem tożsamości cudzoziemca,

•

tymczasowym polskim dokumentem podróży dla cudzoziemca,

•

dokumentem potwierdzającym posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie zgoda na pobyt tolerowany.
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Karta pobytu
Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca
podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce
oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez
konieczności posiadania wizy. Przy przekroczeniu granicy należy
przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę
pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym.
Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:
•

zezwolenia na pobyt czasowy,

•

zezwolenia na pobyt stały – karta jest ważna przez 10 lat od dnia
jej wydania, jednak uprawnienie do przebywania na terytorium
Polski wydawane jest bezterminowo,

•

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – karta jest
ważna przez 5 lat od dnia jej wydania, jednak uprawnienie wydawane jest bezterminowo,

•

zgody na pobyt ze względów humanitarnych – karta jest ważna
przez 2 lata od dnia jej wydania,

•

ochrony międzynarodowej – nadano cudzoziemcowi w Polsce
status uchodźcy lub udzielono mu ochrony uzupełniającej.

Na karcie pobytu, w rubryce „rodzaj wydanego zezwolenia” umieszczona jest informacja o rodzaju wydanego cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt. Pozwala to na zidentyfikowanie podstawy pobytu
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cudzoziemca w Polsce i w konsekwencji ustalenie rodzaju praw i obowiązków związanych z posiadaniem tego typu zezwolenia.
W rubryce „PESEL” wpisywany jest numer PESEL cudzoziemca, jeśli
został nadany. W wypadku nieposiadania przez cudzoziemca numeru
PESEL, rubryka ta pozostanie niewypełniona.
W rubryce „adres zameldowania” powinien być wskazany aktualny adres zameldowania. Jeśli cudzoziemiec nie może uzyskać
adresu zameldowania lub nie zameldował się w miejscu pobytu
czasowego trwającego ponad dwa miesiące, rubryka ta pozostaje
niewypełniona.

Ilustracja 21. Wzór karty pobytu.

Źródło: http://www.cpd.mswia.gov.pl/dokumenty
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Zezwolenie na pobyt czasowy
O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli
zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez

okres dłuższy niż

3

miesiące,

z wyjątkiem

zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu oraz ze względu na pracę
sezonową. Zezwolenie na pobyt czasowy co do zasady udzielane jest
maksymalnie na okres do 3 lat.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:
1.

cudzoziemiec posiada:
○○

ubezpieczenie zdrowotne,

○○

źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego
na pokrycie kosztów utrzymania swoich i członków rodziny
pozostających na jego utrzymaniu;

2.

cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej miejsce zamieszkania;

3.

podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości
zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;

4.

wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający
wykonywanie pracy nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowni-
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ków wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
5.

wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 4,
nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę30.

Zezwolenie na pobyt stały
Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, m.in. jeżeli:
1.

jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na
pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:
○○

urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia
na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub

○○

urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie
pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku
z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony
uzupełniającej,

2.

30

jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego wła-

Art. 114 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2020 poz. 35).
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dzą rodzicielską,
3.

jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,

4.

udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu,

5.

posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na stałe31.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
W przypadku wydania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydaje się kartę pobytu, na okres 5 lat, w której w rubryce
„rodzaj wydanego zezwolenia” widnieje zapis „pobyt rezydenta długoterminowego UE”.
Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się
cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa on na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5
lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:
1.

posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania swoich i członków rodziny
pozostających na jego utrzymaniu,

2.

posiada ubezpieczenie zdrowotne,

3.

posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego (znajomość
języka polskiego potwierdza się jednym z trzech dokumentów:

31

Art. 195 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2020 poz. 35).
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○○

certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B1,

○○

świadectwem ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej lub szkoły wyższej z wykładowym językiem
polskim,

○○

świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym
językiem polskim za granicą.

Pobyt ze względów humanitarnych
Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów
humanitarnych, wydawana jest na jego wniosek karta pobytu, która
jest ważna przez 2 lata od dnia wydania. Pierwszą kartę pobytu
wydaje komendant placówki Straży Granicznej, który udzielił tej
zgody. Przed upływem okresu ważności cudzoziemiec powinien uzyskać kolejną kartę pobytu. Karta pobytu w okresie swojej ważności
potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem
podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności
uzyskania wizy.
Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt ze względów humanitarnych, jeżeli zobowiązanie go do powrotu:
•

może nastąpić jedynie do państwa, w którym:
○○

zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego,

○○

mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub
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poniżającemu traktowaniu albo karaniu,
○○

mógłby być zmuszany do pracy,

○○

mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo ukarany bez podstawy prawnej,

•

naruszałoby jego prawo do życia rodzinnego lub prywatnego32.

Cudzoziemcy, którym udzielono zgody na pobyt ze względów
humanitarnych, uprawnieni są do wykonywania pracy bez
konieczności uzyskiwania dodatkowo zezwolenia na pracę.

Dokumenty wydawane cudzoziemcom korzystającym
z ochrony międzynarodowej
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi udziela się
ochrony przez:
•

nadanie statusu uchodźcy,

•

udzielenie ochrony uzupełniającej,

•

udzielenie azylu,

•

udzielenie ochrony czasowej.

Status uchodźcy
Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu
rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności

32

www.udsc.gov.pl
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do określonej grupy społecznej nie może on lub nie chce korzystać
z ochrony tego kraju33.

Osoba posiadająca decyzję o nadaniu statusu uchodźcy może
ubiegać się o wydanie dokumentu podróży przewidzianego
w Konwencji Genewskiej (Genewski Dokument Podróży
– GDP) oraz Karty Pobytu, na której w rubryce „rodzaj
wydanego zezwolenia” widnieje zapis: status uchodźcy.

Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca
Jest to dokument wydawany cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w okresie trwania postępowania statusowego.
Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca, w okresie
swojej ważności, potwierdza tożsamość osoby, której zostało wydane
i uprawnia tę osobę oraz małoletnie dzieci, których dane zostały tam
wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy
dokument TZTC wydaje z urzędu organ Straży Granicznej, który przyjął
wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Kolejne dokumenty TZTC wydaje
szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca.

Art. 13 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019 poz. 1666).

33
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Ilustracja 22. Wzór Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca
wydanego przez organ Straży Granicznej.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001856/O/D20151856.pdf

Ilustracja 23. Wzór Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca
wydanego przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Źródło: http://www.cpd.mswia.gov.pl/dokumenty
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Genewski Dokument Podróży
Genewski Dokument Podróży jest to dokument przewidziany w Konwencji Genewskiej, wydawany cudzoziemcowi, któremu nadany
został status uchodźcy. Wszystkie dokumenty podróży przewidziane
w Konwencji Genewskiej wydane po 29 czerwca 2009 r. zawierają
dane biometryczne (wizerunek twarzy i odcisk palca) zapisane w formie elektronicznej. Dokument jest ważny przez 2 lata od dnia wydania.

Ilustracja 24. Wzór Genewskiego Dokumentu Podróży.

Okładka i strona personalizacyjna
Źródło: http://www.cpd.mswia.gov.pl/dokumenty
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Ochrona uzupełniająca
Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu
uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej w przypadku, gdy
powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko
doznania poważnej krzywdy przez: orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie, zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania
przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego
lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Ze względu na to ryzyko
nie może lub nie chce on korzystać z ochrony kraju pochodzenia34.

Osoba posiadająca decyzję o udzieleniu ochrony
uzupełniającej może ubiegać się o wydanie Karty Pobytu.
W rubryce „rodzaj wydanego zezwolenia”, widnieje na
niej zapis: udzielenie ochrony uzupełniającej.
Cudzoziemcy, którym przyznano w Polsce status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, uprawnieni są do wykonywania pracy
bez konieczności uzyskiwania dodatkowo zezwolenia na pracę.

Art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019 poz. 1666).

34
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Zgoda na pobyt tolerowany
Zgoda na Pobyt Tolerowany jest to nazwa osobnego rodzaju dokumentu, wydawanego od 1 maja 2014 r., w związku z decyzją udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany. Zgoda na Pobyt
Tolerowany jako dokument jest wydawana każdorazowo na okres
2 lat. Upływ terminu ważności dokumentu nie oznacza, że pobyt
cudzoziemca jest nielegalny, nawet jeśli nie uzyskał on jeszcze kolejnego dokumentu, ponieważ zgoda na pobyt tolerowany w postaci
decyzji jest udzielana na czas nieoznaczony. Dokument Zgoda na
Pobyt Tolerowany w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość
cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lecz nie potwierdza obywatelstwa cudzoziemca i nie uprawnia do przekroczenia granicy.
Zgody na pobyt tolerowany udziela się, gdy zgoda na pobyt ze względów humanitarnych nie może zostać udzielona. Udziela się jej zatem
z tych samych przyczyn, z których udzielana jest zgoda na pobyt ze
względów humanitarnych (z wyłączeniem naruszenia prawa do życia
rodzinnego lub prywatnego i praw dziecka), w sytuacji, gdy jednocześnie występują okoliczności odmowy udzielenia zgody na pobyt
ze względów humanitarnych.
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Ilustracja 25. Wzór dokumentu Zgoda na Pobyt Tolerowany.

Źródło: http://www.cpd.mswia.gov.pl/dokumenty

Karta Polaka
Jest to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego,
na podstawie którego można np. podejmować pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Nie oznacza ona jednak
nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa
pobytu czasowego czy stałego w Polsce ani prawa przekraczania
granic Polski.
Posiadanie Karty Polaka wiąże się jednak z pewnymi uprawnieniami.
Jej posiadacz ma prawo do:
•

zwolnienia z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku
o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka,
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•

zwolnienia z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego,

•

podejmowania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na
pracę,

•

podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na
takich samych zasadach jak obywatele polscy,

•

kształcenia w szkole doktorskiej, podejmowania i odbywania studiów oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w działalności naukowej na zasadach określonych w Ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

•

korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,

•

bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych.

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do narodu polskiego i spełni łącznie następujące warunki:
•

wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową
znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz
znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów,

•

w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo wyznaczonego przez niego pracownika, złoży pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego,

•

wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej
rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej
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lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat,
•

złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub
nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalis
tyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką
Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw
będących stroną tych umów35.

Ilustracja 26. Wzór Karty Polaka.

Źródło: http://www.cpd.mswia.gov.pl/dokumenty
35

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 poz. 1598).
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Ilustracja 27. Liczba migrantów posiadających aktualne dokumenty pobytowe w roku 2018 (kolor pomarańczowy) oraz 2019 (kolor zielony)36 w poszczególnych województwach.
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Źródło: www.migracje.gov.pl (dostęp: 21.08.2020).

36
Dotyczy liczby cudzoziemców posiadających aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (nie należy mylić z liczbą wydanych zezwoleń na pobyt
w danym roku ani sumować danych dotyczących „aktualnych dokumentów” np. rok
do roku).
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Tabela 1. Cudzoziemcy posiadający aktualne dokumenty pobytowe
w latach 2018 i 2019 w Polsce.
Typ dokumentu

Rok
2018

Rok
2019

Pobyt czasowy

180 780

236 293

Pobyt stały

58 213

73 980

Zarejestrowanie pobytu obywatela UE

72 073

73 890

Pobyt rezydenta długoterminowego UE

10 470

13 316

Pobyt stały obywatela UE

7838

8308

Pobyt ze względów humanitarnych

1528

1816

Ochrona uzupełniająca

1800

1707

Status uchodźcy

1305

1265

Pobyt członka rodziny obywatela UE

855

1021

Pobyt tolerowany

249

266

Pobyt stały członka rodziny obywatela UE

77

88

Źródło: www.migracje.gov.pl (dostęp: 21.08.2020).

Tabela 2. Wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego w latach 2018 i 2019
decyzje pozytywne, zezwalające na pobyt37.
Typ dokumentu

Rok
2018

Rok
2019

Pobyt czasowy

12 524

13 798

Pobyt stały

626

622

Pobyt rezydenta długoterminowego UE

30
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Źródło: www.migracje.gov.pl (dostęp: 21.08.2020).

Dane te nie zawierają informacji o pobytach w ramach ruchu bezwizowego oraz
na podstawie wiz.
37
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Przykłady dobrych praktyk w pracy
z osobami pochodzącymi z innych krajów
i kręgów kulturowych (Agnieszka Kosowicz)
Polska przyjmuje uchodźców i migrantów już od wielu lat. Choć ich
obecność na obszarze całego kraju jest nowością, to istnieją w Polsce
środowiska o bardzo bogatym doświadczeniu międzykulturowym. Nie
jest też prawdą, że polskie społeczeństwo jest homogeniczne i niedoświadczone w migracji – historia Polski sprawiła, że wręcz większość Polaków ma bezpośrednie doświadczenie migracji w najbliższej
rodzinie na przestrzeni trzech pokoleń. Warto więc czerpać z tego
doświadczenia. Poniżej przedstawiono przykłady dobrych praktyk stosowane w pracy z osobami pochodzącymi z innych krajów i kręgów
kulturowych.

Lokalne polityki migracyjne
Kilka miast przygotowało własne polityki migracyjne. Są one też tworzone na poziomie konkretnych instytucji, np. szkół. Warto zaprosić
swoje środowisko pracy do refleksji, jak sprawić, aby właściwie przyjąć
migrantów i w jaki sposób ułożyć relacje międzykulturowe.
Model integracji imigrantów ma m.in. miasto Gdańsk. Jest on dostępny
pod

adresem:

https://www.gdansk.pl/migracje/model-integracji-

imigrantow,a,61064
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Wrocław natomiast posiada Strategię rozwiązywania problemów społecznych: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/dokumenty/8630/
Strategia%20VRO%202016%20-%20ver%20LAST%208.1.pdf
Dokumenty określające lokalne podejście do kwestii migracyjnych
tworzą też Lublin, Warszawa czy Białystok. W szkołach powstają regulaminy szkolne dotyczące równości uczniów bez względu na pochodzenie, polityki tego typu mają też niektóre firmy (np. Ikea).

Pakiety powitalne
Na świecie praktykowane jest przygotowywanie zbiorów informacji ważnych dla osób nowo przybyłych. W Polsce takim przykładem
może być materiał Biura Edukacji Miasta st. Warszawy przeznaczony dla uczniów cudzoziemskich: https://edukacja.warszawa.pl/
dla-ucznia-i-rodzica/edukacja-cudzoziemcow

Wyspecjalizowane punkty informacyjne
Punkty informacyjne dla cudzoziemców prowadzą np. Polskie
Forum Migracyjne, Caritas Polska, Fundacja Ocalenie w Warszawie
czy Migrant Info Point w Poznaniu. Cudzoziemcy potrzebują orientacji w nowej rzeczywistości – a więc informacji o tym, jak załatwić
potrzebne sprawy, gdzie szukać wsparcia w różnych dziedzinach
życia, jak uzyskać PESEL, jak NIP, jak i gdzie zapisać dziecko do szkoły
itp. Tego typu punkty informacyjne często prowadzą organizacje
pozarządowe.
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Asystenci rodziny
Bardzo efektywnym systemem wsparcia dla migrantów jest kompleksowe wsparcie rodzin przez dwujęzyczną osobę, która zna polskie realia i ma możliwość przekazania informacji cudzoziemcom.
Niektóre kraje praktykują wsparcie rodziny migranckiej przez rodzinę
lokalną (np. Islandia, Kanada, Włochy) lub przez grupę lokalnych
mieszkańców. Pomaga to przybyszom tworzyć pierwsze znajomości
i stanowi realne wsparcie w codziennym życiu. Tego typu działania
prowadzą również organizacje pozarządowe, jak NOMADA we Wrocławiu, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej czy Fundacja dla Somalii
w Warszawie).

Wsparcie na rynku pracy
Jednym z filarów integracji cudzoziemców w Polsce jest uzyskanie
ekonomicznej samowystarczalności – znalezienie pracy, założenie
firmy, zrozumienie realiów lokalnego rynku pracy. Wartościowe jest nie
tylko poradnictwo w tej dziedzinie, ale też szkolenia, staże i konkretne
usługi: np. warsztaty dotyczące poszukiwania pracy, pisania CV albo
rozliczania się z fiskusem. Takie działania prowadzą również organizacje, jak Fundacja dla Somalii czy Centrum Wsparcia Zawodowego
w Warszawie.

119

Nauka języka
Kolejny kluczowy aspekt włączania migrantów w życie lokalnej społeczności to język. Możliwość porozumienia się jest niezbędna, żeby
uczestniczyć w życiu społecznym w nowym miejscu. Dobrą praktyką
są bezpłatne lub niskopłatne kursy języka. Warto pamiętać o godzinach, w których organizowane są kursy (dostępnych dla osób pracujących), miejscu zajęć (dostępnym dla migrantów). W niektórych
przypadkach skuteczność kursu zależy od zapewnienia opieki dla
dzieci na czas lekcji (gdy mają być prowadzone np. dla samotnych
mam). Kluczowym elementem jest też jakość zajęć – aby przynosiły
pożądane skutki, muszą odbywać się regularnie i być prowadzone
przez profesjonalistów.

Języki obce w komunikacji
Często Polacy i Polki argumentują, że skoro migranci przyjeżdżają do
Polski, muszą nauczyć się polskiego. Migranci często słyszą, że w Polsce język polski jest językiem urzędowym, więc oczekiwanie znajomości języków obcych w naszym kraju jest, powiedzmy, fanaberią.
Istotnie, nauczenie się języka polskiego jest ważne dla migrantów,
natomiast nie jest to tylko kwestia decyzji cudzoziemca, a skutek wieloletniej pracy. Nieracjonalne jest więc oczekiwanie, że wszyscy mieszkańcy Polski od razu będą znali język polski. Ludzie potrzebują na to
czasu. W międzyczasie wartościowe jest przygotowanie obcojęzycznych informacji tam, gdzie jest to potrzebne, szczególnie w sprawach,

120

które często dotyczą cudzoziemców. Obserwujemy wielojęzyczne
napisy czy komunikaty np. w Warszawie w transporcie publicznym,
w systemach bankowych, w szkołach czy urzędach. Gdy zależy nam
na przekazaniu informacji cudzoziemcom – trzeba zadbać, by były
one dostępne w ich językach.

Wsparcie psychologiczne
Migracja wiąże się z emocjonalnym obciążeniem i stresem, który
wpływa na funkcjonowanie człowieka. Zdarza się, że zapewnienie wsparcia psychologicznego jest odpowiedzią na inne problemy
danej osoby. Często wsparcie psychologiczne jest niezbędne dla rozwiązania innych trudności. Planując wsparcie psychologiczne, trzeba
uwzględnić różnice kulturowe i odmienne podejście do instytucji psychologa w innych kulturach. Bardzo często pomocy psychologicznej
potrzebują dzieci migrantów.

Wolontariat
Wiele spraw (ale nie wszystkie) można załatwić przy pomocy wolontariuszy. Częstym błędem jest założenie, że praca wolontariuszy dzieje
się sama i opiera tylko na dobrej woli ludzi. Efektywny wolontariat
wymaga bowiem zarządzania, monitorowania i wsparcia. Wolontariusze potrzebują przygotowania kulturowego do pracy z migrantami, a także superwizji. Nieodpowiednio zorganizowany wolontariat
przynosi więcej szkody niż pożytku. Ważny jest właściwy dobór wolon-
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tariuszy, określenie zasad współpracy i przemyślenie, które zadania
wolontariusz jest w stanie zrealizować. Działania z zaangażowaniem
wolontariuszy prowadzą organizacje takie jak Chlebem i Solą, Polskie
Forum Migracyjne w Warszawie, czy też Migrant Info Point w Poznaniu.

Wzmacnianie pozycji uczniów w szkołach
Rozpoczęcie edukacji w polskiej szkole jest dla cudzoziemskiego
dziecka bardzo trudne – po pierwsze z powodów naukowych (różnice językowe i kompetencyjne), po drugie z powodów społecznych
(nowi koledzy i koleżanki, inny sposób budowania relacji). Dlatego
warto przewidzieć w szkole zajęcia, których celem będzie budowanie
relacji między dziećmi i wsparcie uczniów w budowaniu wzajemnego
zrozumienia.
Oczywiście,

wartościowe

(i

przewidziane

przez

przepisy)

jest

zapewnienie dzieciom pomocy edukacyjnej: nauki języka i zajęć
wyrównawczych.

Asystenci międzykulturowi w szkołach
Bardzo dobrą praktyką jest zatrudnianie w szkołach kształcących
migranckie dzieci asystentów międzykulturowych – osób dwukulturowych, które pomagają budować porozumienie między dziećmi i ich
rodzicami a szkołą. Asystenci tłumaczą oczekiwania szkoły rodzicom
i dzieciom. Wyjaśniają zachowania i perspektywę dziecka nauczycielom. Służą tłumaczeniem – i językowym, i kulturowym.
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Szkoły rodzenia – grupy wsparcia
To przykład dobrej praktyki dla konkretnej grupy: migrantek w ciąży.
Ciąża w ogóle jest czasem, gdy kobieta potrzebuje wsparcia. Dotyczy to też kobiet-migrantek, które w Polsce pozbawione są tradycyjnej
pomocy ze strony bliskich. Zorganizowanie takich zajęć pozwala kobietom zorientować się w swojej sytuacji w nowym kraju: jak znaleźć szpital, jakich badań oczekiwać, jak zorganizowany w Polsce jest poród
i opieka poporodowa. Kobiety chętnie też korzystają z grup wsparcia
dla młodych mam. Mają możliwość spotkać się z położną, dietetykiem, logopedą czy innymi specjalistami wspierającymi rozwój małych
dzieci. Działania takie prowadzi Polskie Forum Migracyjne (PFM).
Podobne wyspecjalizowane wsparcie potrzebne jest w innych dziedzinach. Na przykład, PFM buduje od niedawna bazę wiedzy na temat
sytuacji w Polsce migrantów i migrantek z niepełnosprawnościami
albo usługę pomocy psychoonkologa. Takie sytuacje także wymagają specjalistycznego wsparcia, które rzadko jest w Polsce dostępne.

Przyjazna przestrzeń
Kilkakrotnie wspomniano już, że być migrantką czy migrantem – to jest
trud i wysiłek. Warto więc mieć gdzie odpocząć. Kilka organizacji tworzy przestrzenie w mieście, gdzie migranci czują się swobodnie, wiedzą, że są mile widziani i nie muszą się „starać”. Tworzenie przyjaznych
przestrzeni jest bardzo ważne, szczególnie tam, gdzie relacje międzykulturowe lokalnie nie układają się dobrze. Daje migrantom przestrzeń,
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gdzie mogą odetchnąć choćby od konieczności mówienia w obcym
języku. Warto wspomnieć, że taka przestrzeń i czas na odpoczynek są
potrzebne też dzieciom. Często w szkołach źle widziane jest, że dzieci
migranckie w czasie przerwy gromadzą się razem, mówią w swoim
języku – tymczasem taki czas jest im bardzo potrzebny. Potrzeba kontaktu we własnym języku jest jak najbardziej naturalna. Miejsca takie
tworzą organizacje Nasz Wybór, Fundacja dla Somalii w Warszawie,
Homo Faber w Lublinie czy Migrant Info Point w Poznaniu.

Dobre praktyki w integracji imigrantów
realizowane w województwie
wielkopolskim (Monika Nowicka)
W Poznaniu działa Migrant Info Point – punkt informacyjny dla migrantów
prowadzony przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych. Migrant Info
Point działa od 2013 roku i prowadzi działania między innymi takie, jak:
•

udzielanie porad prawnych,

•

wsparcie rozwoju zawodowego poprzez prowadzenie konsultacji
i warsztatów,

•

udzielanie informacji dotyczących legalizacji pobytu i legalnych
form zatrudnienia,

•

pomoc w wypełnianiu formularzy urzędowych,

•

wsparcie językowe podczas wizyt w urzędach,

•

częściowo odpłatne kursy języka polskiego,

•

organizacja inicjatyw, np. wycieczek, pikników czy grup wsparcia.
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Kontakt ul. Półwiejska 17/27, 61-885 Poznań, tel. 503 979 758,
office@migrant.poznan.pl, http://migrant.poznan.pl/
W Poznaniu powołano również pełnomocnika prezydenta miasta ds. polityki równościowej.

Funkcję tę pełni obecnie p. Stella Gołębiewska. Do

zadań pełnomocnika należy:
•

realizowanie polityki miasta w zakresie równego traktowania,
w szczególności prowadzenie działań na rzecz promowania
różnorodności, sprawiedliwości społecznej, równości szans oraz
włączania społecznego w sferach takich, jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny,

•

opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń
w zakresie zasady równego traktowania,

•

podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego
traktowania czy wykluczeń społecznych,

•

monitorowanie sytuacji w mieście w zakresie przestrzegania
zasady równego traktowania,

•

promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki
równego traktowania,

•

współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w obszarze sprawiedliwości społecznej, równości szans, włączania społecznego i przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji,

•

opracowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta
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Poznania oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, rocznych lub
wieloletnich strategii działań miasta na rzecz równego traktowania,
•

reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami
oraz organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w obszarze
problematyki społecznej i rodzinnej.

Kontakt: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728
Poznań, tel. (61) 878 41 99, stella_golebiewska@um.poznan.pl
Realizowano również projekt Żywe

książki,

w trakcie którego osoby

z doświadczeniem migracyjnym miały możliwość zaprezentowania swoich historii. Celem projektu było przełamywanie stereotypów
i zapoznawanie członków społeczeństwa przyjmującego z doświadczeniem migracji.
Informacje na temat inicjatywy można znaleźć na stronie:
https://cimhoryzonty.org/drogowskaz-na-skrzyzowaniu-kultur/
spotkanie-z-zywymi-ksiazkami-2/
Ważne jest też zapewnienie dostępu do informacji w językach ojczystych.
Imigranci muszą zapoznać się z zasadami funkcjonowania w nowym
miejscu zamieszkania, szczególnie istotne są kwestie legalnego pobytu
i zatrudnienia, a także informacje o tym, gdzie można uzyskać pomoc
w sytuacjach kryzysowych. Przykładem takiego działania jest publikacja Migrant Info Point Poradnik dla cudzoziemców mieszkających
w Poznaniu dostępna na:
http://migrant.poznan.pl/pl/publikacje/poradnik-dla-cudzoziemcowmieszkajacych-poznaniu-2/

126

Rynek pracy dla cudzoziemców
(Lech Antkowiak)
Zatrudnianie cudzoziemców, obok korzystnych rozwiązań dla polskich
pracodawców (szczególnie rolników) niesie ze sobą również zagrożenia. Z raportu Narodowego Banku Polskiego38 wynika, że w Warszawie
cudzoziemcy zarabiają około 34% mniej niż osoby z polskim obywatelstwem. Przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy pracowników
z zagranicy wynosi 54 godziny, ale zdarzają się osoby pracujące po
60 godzin tygodniowo. Wyraźniejsza jest także różnica w stawkach
godzinowych – Polak za godzinę pracy otrzymuje średnio 6 zł więcej
niż pracownik cudzoziemski. Problem ten widoczny jest szczególnie
w przypadku zatrudniania pracowników z Ukrainy.
Struktura zatrudnienia cudzoziemców pokazuje także, że wykonują
oni prace, które nie są atrakcyjne dla pracownika polskiego, a są
zaliczane do tzw. drugorzędnego rynku pracy (prace fizyczne, gorzej
płatne, bez możliwej ścieżki awansu, charakteryzujące się brakiem
stabilności). Zgodnie z danymi Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu
w 2019 r. najwięcej oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi złożyły podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (61,5 tys., tj. 39,8%). Stosunkowo duży udział stanowiły też
oświadczenia zgłoszone przez pracodawców prowadzących działalność w zakresie: budownictwa (18,6%), transportu i gospodarki

38
Kwartalny raport o rynku pracy – I kw. 2016, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2016,
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_pracy/rynek_pracy.html (dostęp:
11.09.2019).
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magazynowej (13,3%), administrowania i działalności wspierającej
(11%) oraz handlu, a także naprawy pojazdów samochodowych (7%).
Podobnie rzecz się miała w przypadku zezwoleń na pracę. Prawie
90% z nich dotyczyło pracy w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, administrowaniem i działalnością wspierającą,
transportem i gospodarką magazynową oraz budownictwem. Najwięcej zezwoleń wydano dla pracodawców prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (12,4 tys.). Województwo wielkopolskie zajmowało drugą lokatę w kraju pod względem
liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców39.

Ilustracja 28. Zgodnie z danymi raportu NBP cudzoziemcy w Polsce zarabiają
średnio 34% mniej niż osoby z obywatelstwem polskim.

Źródło: Adobe Stock
Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2019 r., Urząd Statystyczny w Poznaniu, https://poznan.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/cudzoziemcy-na-wielkopolskim-rynku-pracy-w-2019-r-,10,2.html
(dostęp: 20.03.2020).

39
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Zatrudnianie cudzoziemców (Lech Antkowiak)
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo Szwajcarii regulują
przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482).
Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca z tzw. kraju trzeciego, pracodawca musi:
•

uzyskać dokument uprawniający cudzoziemca do pracy na terenie Polski:
○○

uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca,

○○

uzyskać zezwolenie na pracę sezonową,

○○

złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcowi,

lub zatrudnić cudzoziemca zwolnionego z obowiązku uzyskiwania
w/w dokumentów,
•

sprawdzić przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, czy
posiada on ważny dokument uprawniający go do pobytu na
terytorium Polski, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać
ją przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca,

•

zawrzeć z cudzoziemcem umowę w formie pisemnej na warunkach zawartych w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,

•

przedstawić cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłu-
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maczenia na język dla niego zrozumiały,
•

zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika
to z formy zatrudnienia,

•

wypełnić obowiązki informacyjne.

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego
takie same obowiązki, jak wobec obywatela polskiego.

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to:
•

wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę i jednocześnie nie jest uprawniony
do wykonywania pracy bez konieczności posiadania zezwolenia,

•

wykonywanie pracy przez cudzoziemca, którego podstawa
pobytu nie uprawnia go do wykonywania pracy,

•

wykonywanie pracy na innych warunkach lub na innym stano
wisku niż określone w zezwoleniu na pracę,

•

wykonywanie pracy bez zawarcia umowy o pracę albo umowy
cywilnoprawnej w wymaganej formie.

Nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom podlega karze
grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Również cudzoziemiec, który
nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny.
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Kto może kontrolować legalność zatrudnienia
cudzoziemców w Polsce
Do przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia uprawnione są:
•

Straż Graniczna (SG),

•

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Zgodnie art. 120 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarówno powierzenie
cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, jak i nielegalne
wykonywanie pracy przez cudzoziemca są czynami zabronionymi.

Ilustracja 29. Oprócz Państwowej Inspekcji Pracy, do kontrolowania legalności
zatrudnienia cudzoziemców upoważniona jest również Straż Graniczna.

Źródło: Adobe Stock
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Straż Graniczna może przeprowadzać kontrole firm, gospodarstw
domowych i osób fizycznych zatrudniających cudzoziemców, jak
również cudzoziemców prowadzących własną działalność gospodarczą w Polsce. Państwowa Inspekcja Pracy jest natomiast uprawniona do kontroli legalności zatrudnienia wynikającego z zawarcia
z pracownikami umów o pracę.
Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia Straż Graniczną o naruszeniu
przepisów dotyczących cudzoziemców (może to skutkować wydaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski). W takim przypadku koszty postępowania ponosi podmiot
powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia również wojewodę w razie
stwierdzenia przypadków naruszenia przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy związanych z zatrudnianiem cudzoziemców lub powierzaniem im innej pracy zarobkowej, a w szczególności
informuje o okolicznościach, na podstawie których wojewoda uchyla
wydane zezwolenie na pracę lub wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę.
Straż Graniczna kontroluje legalność wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej
oraz powierzenia im wykonywania pracy. Kontrolą Służby Granicznej
mogą być objęci nie tylko pracodawcy, lecz także przedsiębiorcy niezatrudniający pracownika i inne instytucje, a nawet osoby fizyczne.
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Zakres uprawnień Straży Granicznej jest szerszy niż Państwowej
Inspekcji Pracy. Straż Graniczna może stosować środki
przymusu bezpośredniego, zatrzymać cudzoziemca lub
wszcząć postępowanie o wydalenie takiej osoby z kraju.

Cudzoziemcy uprawnieni do pracy bez
zezwolenia
Cudzoziemiec niebędący obywatelem UE może pracować w Polsce
bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość pracy w Polsce, jeżeli m.in.:
•

posiada status uchodźcy nadany w Polsce,

•

otrzymał ochronę uzupełniającą w Polsce,

•

posiada zezwolenie na pobyt stały,

•

posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

•

posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,

•

posiada zgodę na pobyt tolerowany w Polsce,

•

korzysta z ochrony czasowej w Polsce,

•

posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1
Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie
wydawane jest przez Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca ubiegającego się o ochronę międzynarodową
i można je uzyskać, gdy procedura w sprawie statusu uchodźcy
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przedłuża się powyżej 6 miesięcy, a opóźnienie nie nastąpiło
z winy cudzoziemca),
•

jest małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na
pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt
tolerowany lub ochronę czasową nadaną w Polsce,

•

jest studentem studiów stacjonarnych w Polsce, studiującym
w Polsce na podstawie wizy,

•

jest studentem studiów stacjonarnych (pierwszego lub drugiego
stopnia lub jednolitych magisterskich albo trzeciego stopnia) oraz
studiuje i przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt
czasowy, które wydano z tytułu studiów przez cały okres ważności
zezwolenia na pobyt,

•

przebywa na terytorium Polski na podstawie umieszczonego
w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia
na pracę,

•

posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu
wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (pod warunkiem m.in. podpisania umowy o pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na okres przynajmniej
jednego roku, a także spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne
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warunki do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych oraz ubezpieczenia
zdrowotnego, a podmiot powierzający mu pracę nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
•

posiada ważną Kartę Polaka40.

Zezwolenia na pracę
Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony
z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcąc podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. O zezwolenie na pracę (typ A, B, C, D
i E) występuje pracodawca do właściwego ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wojewody lub, w przypadku zezwolenia na
pobyt czasowy i pracę (cudzoziemiec przebywający już legalnie na
terytorium Polski), do wojewody właściwego ze względu na pobyt
cudzoziemca. W zezwoleniu określony jest podmiot powierzający
wykonywanie pracy cudzoziemcowi, stanowisko lub rodzaj pracy
wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe wynagrodzenie, które
może on otrzymywać na danym stanowisku, wymiar czasu pracy albo
liczba godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej
podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.
Składając wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, praco-

40
Więcej informacji na temat cudzoziemców mogących podejmować pracę bez
zezwolenia znaleźć można w art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482).
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dawca jest zobowiązany dołączyć również informację starosty o braku
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy

w oparciu

o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, która sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców zwolnionych z obowiązku
uzyskania zezwolenia na pracę. Procedura ta nazywana jest również
testem rynku pracy.

Ilustracja 30. Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcąc podjąć
zatrudnienie, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

Źródło: Adobe Stock

Typy zezwoleń na pracę
•

Typ A – dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub forma zorganizowanej działalności znajduje
się na terytorium Polski,
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•

Typ B – dla cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski
przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby
prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką
kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw
spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury,

•

Typ C – dla cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy
zagranicznego i delegowanego na terytorium Polski na okres
przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub
zakładu podmiotu zagranicznego,

•

Typ D – dla cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy
zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu ani innej
formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i delegowanego na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze
tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),

•

Typ E – dla cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy
zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres
przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu
niż wskazany w typach zezwoleń B, C i D,

•

Typ S – dla cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Polski w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia
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na pracę sezonową cudzoziemca, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział,
zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na
terytorium Polski (praca sezonowa)41.

Co ważne, o zezwolenie na pracę wnioskuje pracodawca i zezwolenie
to dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Nie jest
ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na pracę wynosi42:
•

50 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,

•

100 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące,

•

200 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonanie
pracy cudzoziemcowi zamierza delegować go na terytorium RP
w celu realizacji usługi eksportowej,

•

30 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie
pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy
na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

41
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
(Dz.U. 2017 poz. 2345).
42
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz. 2350.
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Zezwolenie na pracę jest wydawane na okres nie dłuższy niż 3 lata
i może być przedłużane, np. w przypadku cudzoziemców pełniących
funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku
zatrudnia powyżej 25 osób, dopuszcza się wydanie zezwolenia na
pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat, natomiast w przypadku cudzoziemców delegowanych przez pracodawcę zagranicznego w celu
realizacji usługi eksportowej wojewoda wydaje zezwolenie na pracę
na okres delegowania.
Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia
na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku
został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki
formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia
wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna.

Tabela 3. Liczba wniosków o wydanie zezwolenia na pracę, które wpłynęły
do urzędów wojewódzkich oraz liczba zezwoleń wydanych w latach 2014-2019.
Rok

Wnioski o wydanie
zezwolenia na pracę

Zezwolenia na pracę

2014

47 239

43 469

2015

77 865

65 681

2016

150 139

129 414

2017

303 074

243 836

2018

355 524

333 991

2019

472 667

444 738

Źródło:
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce
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Tabela 4. Liczba zezwoleń na pracę wydanych w 2019 r. wg województw.
Województwo

Zezwolenia na pracę

dolnośląskie

23 907

kujawsko-pomorskie

37 976

lubelskie

12 981

lubuskie

16 395

łódzkie

41 993

małopolskie

37 389

mazowieckie

86 348

opolskie

11 578

podkarpackie

8551

podlaskie

9796

pomorskie

30 409

śląskie

39 077

świętokrzyskie

6166

warmińsko-mazurskie

10 504

wielkopolskie

49 069

zachodniopomorskie

22 599

Razem

444 738

Źródło:
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce

Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia
potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy
Informacja starosty jest wydawana w celu wykazania braku możliwości
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku
pracy z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy obywateli Polski i cudzoziemców zwolnionych z konieczności posiadania
zezwolenia na pracę, zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotni
i poszukujący pracy.
Składając wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, pra-
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codawca jest zobowiązany dołączyć taki dokument. Procedura ta
prowadzona jest przez urząd pracy właściwy ze względu na główne
miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Jeśli specyfika pracy
wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub pracodawcy użytkownika (w przypadku pracy tymczasowej).

Oprócz możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, w ofercie
pracy zgłoszonej w celu uzyskania informacji starosty badana
jest również wysokość proponowanego wynagrodzenia,
które nie powinno być niższe niż to, które otrzymują inni
pracownicy wykonujący pracę tego samego rodzaju lub
na porównywalnym stanowisku. Analizie poddaje się także
zasadność wymagań podanych w ofercie względem rodzaju
pracy/stanowiska, którego dotyczy zgłoszona oferta.

Informacja starosty wydawana jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie:
•

nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych
i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji,
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•

nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku
organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących
pracy.

Ilustracja 31. Tzw. test rynku pracy to informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry
osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Źródło: Adobe Stock

Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania
informacji starosty w przypadku:
•

cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie
znajdującym się na terytorium Polski,

•

obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji,
Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa
na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,

•

cudzoziemca, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym
złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrud-
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niony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do
ewidencji oświadczeń – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie
społeczne,
•

cudzoziemca – trenera sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów,
których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu,

•

lekarza i lekarza dentysty odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów dotyczących specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

•

cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w zawodzie okreś
lonym w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia
w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę
cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe
warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców43,

•

zawodu, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub
rodzaju pracy, która ma być mu powierzona, znajdujących

43
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. 2019 poz. 154).
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się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia
informacji starosty, określonym przez wojewodę właściwego ze
względu na główne miejsce wykonywania pracy,
•

występowania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy
o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę dla tego samego
cudzoziemca i na tym samym stanowisku,

•

sytuacji, w której cudzoziemiec w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył
studia w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest doktorantem
w szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

•

sytuacji, w której cudzoziemiec przez trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zamieszkanie przebywał
legalnie na terytorium Polski, a jego pobyt był nieprzerwany44.

Informacja starosty nie uprawnia do zatrudnienia
cudzoziemca, stanowi jedynie załącznik do wniosku
o wydanie zezwolenia na pracę dla niego.

W rozumieniu art. 195 ust. 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz.U. 2020 poz. 35) pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna
z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy.

44
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Oświadczenie o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi
Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca bez konieczności uzyskania dla niego zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Możliwość ta dotyczy tylko

obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki
Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy45. W takich
przypadkach cudzoziemiec może wykonywać w Polsce pracę niesezonową (poza zakresem działalności określonych w rozporządzeniu dotyczącym przypadków, w których wydawane są zezwolenia
na pracę sezonową46) przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących
po sobie miesięcy. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi przed jej rozpoczęciem musi zostać wpisane do ewidencji oświadczeń. Praca w ramach zarejestrowanego oświadczenia
musi być wykonywana na podstawie pisemnej umowy na warunkach
określonych w tym oświadczeniu.

Oświadczenie rejestruje w urzędzie pracy pracodawca
i oświadczenie to dotyczy jedynie pracy u niego. Nie jest ono
ważne w przypadku zatrudnienia u innego pracodawcy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz. 2349).
46
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których
wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. 2019 poz. 1845).
45
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Ze względu na stosunkową łatwość przeprowadzenia procedury
i niskie koszty (30 zł), zatrudnienie cudzoziemców na podstawie oświadczeń jest w Polsce bardzo popularne. Powiatowy urząd pracy wpisuje
oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do
ewidencji oświadczeń w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego oświadczenia w sprawach niewymagających postępowania
wyjaśniającego47 lub 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach
wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
Urząd pracy wydaje jeden egzemplarz oświadczenia, który pracodawca przekazuje cudzoziemcowi. W dokumentacji pracodawcy
pozostaje kopia oświadczenia. Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec stara się o tytuł pobytowy pozwalający na pracę w Polsce
(np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt).

Oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi.

Ilustracja 32. Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi można zatrudnić obywateli sześciu państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

Źródło: Adobe Stock
Termin należy liczyć od dnia roboczego następującego po złożeniu kompletnego
oświadczenia.
47
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Podmiot powierzający wykonywanie pracy ma obowiązek w dniu
rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca zawiadomić o tym fakcie
pisemnie urząd pracy. Jeśli cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia,
pracodawca również jest zobowiązany poinformować o tym
urząd pracy w ciągu 7 dni od dnia określonego w oświadczeniu.
Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub
niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

W trakcie pracy na oświadczeniu (6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy)
cudzoziemiec może zmienić pracodawcę. Nowy pracodawca musi
jednak uzyskać dla cudzoziemca nowy dokument dopuszczający do
rynku pracy. Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na
rzecz pracodawcy wskazanego w oświadczeniu.
Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania do ewidencji
oświadczeń oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi m.in., gdy:
•

z okoliczności wynika, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru,

•

oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu
innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu,

•

podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom, np. nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne.
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Informacje niezbędne do ustalenia okoliczności, które mają wpływ
na wydanie decyzji w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu
pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń udostępniane
są przez: Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy, Krajową
Administrację Skarbową oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tabela 5. Liczba oświadczeń wpisanych do ewidencji w poszczególnych
województwach w 2019 r. według obywatelstwa.

Województwa

Obywatelstwo
Armenia Białoruś Gruzja Mołdawia

Rosja

Ukraina

RAZEM

dolnośląskie

314

4094

4301

1790

1052

174 955

186 506

kujawskopomorskie

115

1792

1530

1887

453

61 757

67 534

lubelskie

72

4123

887

835

279

32 720

38 916

lubuskie

64

1640

2261

3672

385

60 992

69 014

łódzkie

222

3726

4010

1458

585

135 923

145 924

małopolskie

125

2178

3194

2980

792

91 595

100 864

mazowieckie

593

18 339

8082

10 491

2609

281 189

321 303

opolskie

47

2457

1217

2255

401

78 987

85 364

podkarpackie

14

426

190

366

120

22 915

24 031

podlaskie

23

7166

644

194

268

24 371

32 666

pomorskie

244

6931

4048

3813

1513

112 270

128 819

śląskie

137

4001

5626

2528

1151

155 475

168 918

świętokrzyskie

38

530

632

1349

85

18 190

20 824

warmińskomazurskie

25

2060

818

635

281

25 179

28 998

wielkopolskie

168

4418

5689

3821

750

139 427

154 273

zachodniopomorskie

101

2164

2008

1340

538

59 978

66 129

Ogółem

2302

66 045

45 137

39 414

11 262

1 475 923 1 640 083

Źródło:
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce
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Zezwolenie na pracę sezonową
Praca sezonowa to praca wykonywana w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe,
określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca48.
O zezwolenie na pracę sezonową (typ S) występuje pracodawca do starosty (powiatowego urzędu pracy) właściwego ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie
pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie to wydawane jest na okres nie dłuższy
niż

9 miesięcy w roku kalendarzowym, dla określonego cudzoziemca.

W zezwoleniu określony jest podmiot powierzający wykonywanie
pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar
czasu pracy albo liczba godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj
umowy, a także okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego,
powinien tam zostać określony również pracodawca użytkownik.
Zezwolenie na pracę sezonową (typu S) wydaje się, jeżeli wysokość
wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym
wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, a podmiot powierzający wykonywanie pracy dołą-

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których
wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. 2019 poz. 1845).

48
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czył do wniosku o wydanie zezwolenia informację starosty o braku
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

W przypadku, gdy wykonywanie pracy sezonowej powierzane jest
cudzoziemcom – obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii,
Rosji lub Ukrainy, informacja starosty nie jest wymagana.

Ilustracja 33. Praca sezonowa to praca wykonywana w sektorach: rolnictwo,
ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe.

Źródło: Adobe Stock

W przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy w okresie ważności zezwolenia na pracę sezonową możliwe jest
wykonywanie u danego pracodawcy każdej pracy sezonowej, a nie
tylko tej wskazanej w zezwoleniu przez okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych), bez potrzeby występowania o odrębne
zezwolenie na pracę. Aby skorzystać z tej możliwości, podmiot powierzający pracę jest zobowiązany do zapewnienia cudzoziemcowi
wynagrodzenia na co najmniej dotychczasowym poziomie.
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Postępowanie o zezwolenie na pracę sezonową różni się w zależności
od tego czy cudzoziemiec jest już w Polsce i posiada tytuł pobytowy
umożliwiający wykonywanie pracy, czy dopiero będzie ubiegał się
o wjazd do naszego kraju.

„Ścieżka zagraniczna”
Jeżeli w dniu złożenia wniosku o pracę sezonową cudzoziemiec
nie przebywa na terytorium Polski, a podmiot powierzający wykonywanie pracy przedłoży informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych (jeżeli była wymagana) oraz nie zaistnieje
żadna z okoliczności uzasadniających odmowę wydania zezwolenia,
starosta w pierwszej kolejności wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu. Starosta dokonuje tych czynności albo wydaje
decyzję odmowną w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jedynie w sprawie wymagającej postępowania
wyjaśniającego termin ten został wydłużony do 30 dni.

Oryginał zaświadczenia o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia
na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie
pracy sezonowej podmiot powierzający pracę przekazuje
cudzoziemcowi, aby mógł on otrzymać wizę lub wjechać
na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego.
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Zezwolenie na pracę sezonową zostaje wydane po wjeździe cudzoziemca na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego. W tym
celu jednak podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie
pracy powinien dodatkowo przedstawić właściwemu staroście (urzędowi pracy):
•

kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do
pobytu na terytorium Polski,

•

informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie
pobytu na terytorium Polski.

Od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił w/w dokumenty – pracę cudzoziemca na
warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie
pracy sezonowej uważa się za legalną.

„Ścieżka krajowa”
W sytuacji, gdy cudzoziemiec jest już w Polsce: starosta weryfikuje
wniosek i wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania. Decyzja
wydawana jest w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli wymagane jest postępowanie wyjaśniające, decyzja wydawana jest w terminie do 30 dni.
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Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców,
którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie
wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na
podstawie zezwolenia na pracę sezonową, pod warunkiem, że
praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który
nie może być dłuższy niż 9

miesięcy w roku kalendarzowym.

Okres ten

liczony jest od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium
państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, w przypadku cudzoziemca, który wjechał do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem po wydanie zezwolenia na pracę
sezonową, wpisanym do ewidencji wniosków. Natomiast w przypadku
cudzoziemców przebywających na terytorium RP na innej podstawie,
okres ten liczy się łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.
W przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy możliwy jest tzw.

wniosek wielosezonowy

– na prośbę podmiotu

powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy sezonowej starosta może dokonać wpisu do ewidencji wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu
roku kalendarzowego (w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalenda-
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rzowych), o ile w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
podmiot ten co najmniej raz powierzył wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek powinien uiścić opłatę w wysokości 30 zł.
W 2018 r. do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzono nowy typ umowy cywilnoprawnej –
rach49.

umowę o pomocy przy zbio-

Ustawa była odpowiedzią na potrzeby rolników, którzy zgła-

szali poważne niedobory pracowników. Wprowadzenie nowego typu
umowy w rolnictwie zostało uwzględnione także w przepisach dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.
Rolnik może zawrzeć z pomocnikiem umowę o pomocy przy zbiorach.
Umowa musi być zawarta na piśmie. Pomoc przy zbiorach nie jest
zatrudnieniem w znaczeniu kodeksu pracy. Do pracy wykonywanej na
podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie mają też zastosowania
przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Pomocnik może
być zatrudniony do pomocy przy zbiorach produktów rolnych, takich
jak: owoce, warzywa, chmiel, tytoń, zioła i rośliny zielarskie. Pomocnik
rolnika może być zatrudniony na podstawie umowy o pomocy przy
zbiorach maksymalnie 180 dni w roku kalendarzowym. Pomocnik rolnika podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego w Kasie Rolniczego UbezpieUstawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2020
poz. 174).
49
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czenia Społecznego (KRUS) w ciągu 7 dni – licząc od dnia zawarcia
umowy o pomocy przy zbiorach.

Tabela 6. Liczba zezwoleń na pracę sezonową wydanych w 2019 r. według
płci, wieku, sekcji PKD, rodzaju umowy oraz okresu pracy.
Wyszczególnienie

Liczba zezwoleń
na pracę sezonową

kobiety

83 495

mężczyźni

47 951

Wiek pracownika
poniżej 25 lat

22 953

25-34 lata

34 794

35-44 lata

37 447

45-54 lata

26 498

55-59 lat

6808

60-64 lata

2404

powyżej 64 lat

542

Sekcje PKD
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

126 898

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

4548

Rodzaj umowy
umowa o pracę

4228

umowa zlecenie

30 060

umowa o dzieło

18 201

umowa o pomocy przy zbiorach50

78 918

inne

39

ogółem

131 446

Okres pracy wskazany w zezwoleniu
do 30 dni

21 990

od 31 do 90 dni

67 365

od 91 do 180 dni

22 911

powyżej 180 dni

19 180

Źródło: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce
50

Nowy rodzaj umowy, obowiązuje od 18 maja 2018 r.
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Tabela 7. Liczba zezwoleń na pracę sezonową wydanych w 2019 r., według
województw.
Województwo

Liczba zezwoleń

dolnośląskie

7785

kujawsko-pomorskie

1699

lubelskie

18 406

lubuskie

2442

mazowieckie

59 265

małopolskie

3146

opolskie

816

podkarpackie

1196

podlaskie

1932

pomorskie

2190

warmińsko-mazurskie

854

wielkopolskie

8257

zachodniopomorskie

5881

łódzkie

8801

śląskie

1816

świętokrzyskie

6960

Źródło: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce

Zasady rejestracji cudzoziemców jako osób
bezrobotnych lub poszukujących pracy
W Polsce status osoby bezrobotnej na rynku pracy określa Ustawa
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482). Ustawa ta ma zastosowanie zarówno
do obywateli polskich, jak i do określonych grup cudzoziemców, którzy zamierzają wykonywać lub wykonują pracę na terytorium Polski.
Osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej
pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia.
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Ilustracja 34. Cudzoziemcy z krajów trzecich (spoza UE, EOG lub Konfederacji
Szwajcarskiej), którzy utracili pracę, mają prawo zarejestrować się w urzędzie
pracy jako osoby bezrobotne, jeśli spełnią określone warunki.

Źródło: Adobe Stock

Cudzoziemcy z krajów trzecich (spoza UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej), który utracili pracę, mają prawo zarejestrować się w urzędzie
pracy jako

osoby bezrobotne,

jeżeli posiadają m.in. jeden ze wskaza-

nych poniżej tytułów pobytowych w Polsce:
•

status uchodźcy,

•

zezwolenie na pobyt stały,

•

zezwolenie

na

pobyt

rezydenta

długoterminowego

Unii

Europejskiej,
•

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu wykonywania
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
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•

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu przeprowadzenia
badań naukowych,

•

zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt
tolerowany,

•

korzystają w Polsce z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej,

•

zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela
polskiego,

•

stempel w dokumencie podróży potwierdzający złożenie wniosku
o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku
posiadali zezwolenie na pobyt czasowy udzielony dla członka
rodziny obywatela polskiego,

•

zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, gdy celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy lub pełnienie funkcji w zarządzie
osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają w niej żadnych
udziałów lub akcji i bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli nieprzerwanie zatrudnieni w Polsce przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz spełnią warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy mogą
zarejestrować się również obywatele państw
członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego czy Konfederacji Szwajcarskiej.
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Jako osoby poszukujące pracy mogą zarejestrować się wszyscy cudzoziemcy, którym przysługuje rejestracja jako osobom bezrobotnym,
a także dodatkowo:
•

cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce zgodę na pobyt czasowy
i pracę w celu wykonywania pracy bądź w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają
w niej żadnych udziałów lub akcji,

•

cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania
pracy w Polsce,

•

cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia,
studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich
albo studiach trzeciego stopnia,

•

cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,

•

cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,

•

cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone ze względu na więzi o charakterze rodzinnym (zgodnie
z art. 160 i 161 ustawy o cudzoziemcach),

•

cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub
ich małżonkowie, pod warunkiem posiadania odpowiedniego
zaświadczenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (można je uzyskać, gdy
procedura w sprawie statusu uchodźcy przedłuża się powyżej
6 miesięcy, a opóźnienie nie nastąpiło z winy cudzoziemca),
•

cudzoziemcy – członkowie rodzin obywatela polskiego, poszukujący zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy
określonej w ustawie,

•

cudzoziemcy posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej wizę
wydaną w celu wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na
pracę sezonową,

•

cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.

Główne problemy migrantów związane
z legalizacją pobytu i otrzymaniem prawa
do pracy
Wielu polskich pracodawców, chcąc zachować niższe koszty utrzymania siły roboczej, proponuje obcokrajowcom umowy cywilnoprawne oraz wynagrodzenie zaniżone w stosunku do stawek panujących na lokalnym rynku pracy. Wychodzą bowiem z założenia, że
cudzoziemiec, chcąc zostać w Polsce, przyjmie każdą ofertę pracy.
Oczywiście w ten sposób naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu. Główne problemy migrantów związane z legalizacją
pobytu i otrzymaniem prawa do pracy to:
•

sposób realizacji procedur w polskich urzędach wymagający
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pilnej poprawy (mimo faktu dużej liberalizacji polskich przepisów
migracyjnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców),
•

trudności ze złożeniem samych wniosków, długi czas oczekiwania
na decyzję (nawet kilkanaście miesięcy) pomimo jednoznacznie
określonych ustawowych terminów załatwiania spraw legalizujących pobyt i dostęp do rynku pracy (zbyt mała liczba urzędników,
pomimo częściowej informatyzacji procesów),

•

przeciągające się terminy realizacji spraw w urzędach, co może
w niektórych przypadkach sprawić, że pobyt cudzoziemca stanie
się nielegalny,

•

brak możliwości ustalenia przez cudzoziemców terminu osobis
tego złożenia wniosku w urzędzie (w związku z brakiem miejsc
w internetowych systemach organizacji kolejek),

•

brak możliwości kontaktu z inspektorem prowadzącym sprawę
i dowiedzenia się o stan swojej sprawy,

•

niewystarczająca znajomość polskiego prawodawstwa,

•

poleganie na nie zawsze sprawdzonych źródłach informacji,

•

niewystarczająca znajomość języka polskiego, aby samemu załatwić sprawę,

•

korzystanie z usług nieuczciwych agencji pośrednictwa pracy.

Ponadto według Ośrodka Badań nad Migracjami zdarzają się sytuacje dyskryminacji pracowników cudzoziemskich w porównaniu do
rodzimych pracowników, takie jak: częstsze przypadki niezawierania
umów na piśmie, częściej zawierane umowy cywilnoprawne, pod-
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czas gdy powinna zostać zawarta umowa o pracę, dłuższy dobowy
i tygodniowy czas pracy oraz niższe wynagrodzenia.

Główne problemy, z którymi stykają się
pracownicy urzędów oraz sugerowane
rozwiązania
Zasadniczą część pracy związanej z legalizacją pracy cudzoziemców
w Polsce wykonują, obok urzędów wojewódzkich, powiatowe urzędy
pracy (PUP). Jednym z działań PUP jest kwestia legalizacji zatrudnienia
cudzoziemców, czyli: rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydawanie zezwoleń na pracę sezonową, przygotowywanie opinii starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o zasoby kadrowe lokalnego rynku
pracy. Do wykonywania tych działań w tak szerokim zakresie urzędy
pracy nie są ciągle należycie przygotowane. Dotyczy to zarówno
przygotowania merytorycznego pracowników, jak i infrastruktury
technicznej, w tym oprzyrządowania informatycznego. Zasadnicze
braki przygotowania pracowników urzędów, często zgłaszane przez
nich samych, to:
•

brak dostatecznej wiedzy z zakresu kodeksu pracy pozwalającej skutecznie kwestionować niezgodne z prawem działania
pracodawców,

•

brak znajomości języków obcych,

•

brak dostatecznej znajomości przepisów dotyczących legalnego
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pobytu i zatrudniania cudzoziemców,
•

brak umiejętności pracy z klientem z innych obszarów kulturowych.

Urzędy mają też problemy z niewystarczającą liczbą etatów do
obsługi wszystkich procesów związanych z cudzoziemcami, szczególnie odczuwalne są braki kadrowe związane także z dużą rotacją
wśród pracowników urzędów, a także niskie wynagrodzenia, które
nie zachęcają specjalistów do szukania zatrudnienia w tym obszarze.
Warunki pracy pracowników urzędów oraz wyposażenie ich miejsc
pracy, również związana z tym informatyzacja pewnych procesów, są
uzależnione w dużej mierze od podejścia do wykonywania tych zadań
przez lokalne władze (czyli w tym wypadku samorząd powiatowy).
Warto wspomnieć, że infrastruktura informatyczna pozwala tylko
częściowo na ścisłą i skoordynowaną współpracę wszystkich instytucji, czyli – obok wyżej wspomnianych – także Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej
Administracji Skarbowej.
Zasadnicze problemy, jakie wywołuje pojawienie się na lokalnym
rynku pracy cudzoziemców to:
•

próby dumpingowego zatrudniania obcokrajowców i wynikająca z tego nierównowaga podmiotów gospodarczych,

•

zaniżanie warunków płacowych skutkujące wypychaniem z rynku
pracy obywateli polskich poprzez ograniczone możliwości zatrudniania bezrobotnych i poszukujących pracy,

•

niezgodne z kodeksem pracy umowy zatrudnieniowe,
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•

zatrudnianie bezumowne,

•

konflikty na tle narodowościowym,

•

trudności w procesach integracji cudzoziemców z lokalnymi
społecznościami.

Rekomendacje i przykłady dobrych
praktyk w zatrudnianiu cudzoziemców
(Lech Antkowiak, Monika Nowicka)
Dla przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym na lokalnym rynku pracy, a wobec z ekonomicznej potrzeby zatrudniania
cudzoziemców, koniecznym wydaje się więc:
•

przyjęcie krajowej strategii migracyjnej kładącej większy nacisk
na dopuszczanie do pracy w Polsce w pierwszej kolejności niezbędnych specjalistów,

•

ściślejsze powiązanie wydawanych zgód na zatrudnianie cudzoziemców ze zgodnym z polskim prawem sposobem zatrudniania
cudzoziemców,

•

zawieranie bilateralnych porozumień z krajami pochodzenia
migrantów pozwalających eliminować działających niezgodnie
z prawem pośredników,

•

uwzględnianie w procesach edukacyjnych potrzeby nauczania
tolerancji dla innych,

•

uwzględnianie w lokalnych strategiach społecznych faktu przebywania w naszym kraju cudzoziemców, w tym często cudzo-
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ziemców z kultur daleko rożnych od naszej,
•

zatrudnianie pracowników ze znajomością języków obcych,
przede wszystkim rosyjskiego i angielskiego,

•

zatrudnianie tłumaczy,

•

organizacja dla pracowników urzędów pracy szkoleń dotyczących obsługi klienta cudzoziemskiego.

Ilustracja 35. Dla przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym na
lokalnym rynku pracy, wobec ekonomicznej potrzeby zatrudniania cudzoziemców, konieczne wydaje się uwzględnianie w procesach edukacyjnych
potrzeby nauczania tolerancji dla innych.

Źródło: Adobe Stock
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Świadczenia społeczne przysługujące
cudzoziemcom (Paulina Babis)
Prawo do pomocy cudzoziemcom na poziomie gmin regulują przepisy następujących ustaw:
•

zakres i rodzaj pomocy społecznej dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),

•

zakres i rodzaj świadczeń rodzinnych dla cudzoziemców reguluje
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. 2020 poz. 111),

•

uprawnienia do wsparcia finansowego w ramach tzw. 500+ reguluje Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2019 poz. 2407).

Ilustracja 36. Cudzoziemcy spełniający odpowiednie warunki mają prawo
do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.

Źródło: Adobe Stock
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Świadczenia z pomocy społecznej
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje mającym
miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski obywatelom polskim, cudzoziemcom będącym obywatelami UE, EOG lub
Konfederacji Szwajcarskiej, a także cudzoziemcom z krajów trzecich
(jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej) przebywającym w Polsce:
•

na podstawie zezwolenia na pobyt stały,

•

na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej,

•

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu
połączenia się z rodziną, jeśli przebywa na terytorium Polski i jest
członkiem rodziny cudzoziemca, zamieszkującego na terenie
Polski w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej,

•

w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

•

w związku z uzyskaniem w Polsce zgody na pobyt ze względów
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Prawo do świadczeń w formie: interwencji kryzysowej, schronienia,
posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje
cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia wskazującego, że istnieje domnie-
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manie, że jest ofiarą handlu ludźmi lub uzyskał zezwolenie na pobyt
czasowy dla ofiar handlu ludźmi.

Procedury związane z przyznawaniem pomocy uprawnionym
do niej cudzoziemcom są DOKŁADNIE takie same, jak
procedury przyznawania jej obywatelom RP.

Świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka51
Osoby posiadające Kartę Polaka, które po 1 stycznia 2017 r. złożyły
wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski –
mogą złożyć wniosek o przyznanie okresowego świadczenia pieniężnego. Świadczeniem mogą być dodatkowo objęci: współmałżonek
takiej osoby przebywający w Polsce i jej małoletnie dzieci przebywające w Polsce.
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego złożono wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
stały na terenie Polski. Wniosek należy złożyć w terminie do 3 miesięcy do
daty złożenia do wojewody wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

51. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 poz. 1598).
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Ilustracja 37. Osoby posiadające Kartę Polaka mogą złożyć wniosek o przyznanie okresowego świadczenia pieniężnego.

Źródło: Adobe Stock

W przypadku składania wniosku również dla członków rodziny, należy
złożyć dokumenty:
•

aktualny odpis aktu małżeństwa,

•

aktualny odpis aktu stanu cywilnego określający stopień pokrewieństwa z członkiem rodziny,

•

dokument potwierdzający wspólne zamieszkanie z członkiem
rodziny na terytorium RP,

•

kserokopie stron paszportu, które zawierają imię i nazwisko członków rodziny oraz pieczęć przekroczenia przez nich granicy Polski.

Co ważne, dokumenty złożone w języku innym niż polski winny być
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego języka
polskiego.
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Wysokość świadczeń pieniężnych to równowartość 50% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku –
na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty
na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską
wnioskodawcy lub jego małżonka, a w okresie od 4. do 9. miesiąca –
odpowiednio 60% tych kwot.

Świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka jest
niezależne od dochodu i nie wlicza się do niego.

Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne przysługują m.in. cudzoziemcom:
•

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

•

jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

•

przebywającym w Polsce na podstawie:
○○

zezwolenia na pobyt stały,

○○

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej,

○○

zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

○○

uzyskanego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej,
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•

jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski,

•

posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku
pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali
zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na
okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej
oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Ilustracja 38. Cudzoziemcy mogą także wnioskować o świadczenie 500+.

Źródło: Adobe Stock

Świadczenie wychowawcze 500+
Prawo do nabywania uprawnień do świadczenia wychowawczego
tzw. 500+ przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wycho-
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wawcze cudzoziemcom:
•

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

•

jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych
umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

•

przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na
pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują
z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

•

posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku
pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzys
kali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego
na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw
trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej
oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

•

przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na
pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 Ustawy o cudzoziemcach) lub w celu mobilności
długoterminowej naukowca (art. 151b Ustawy o cudzoziemcach), na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań
naukowych lub prac rozwojowych − z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wsparcie dla beneficjentów ochrony
międzynarodowej
Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy, do
momentu zakończenia procedury prowadzonej przez Urząd do Spraw
Cudzoziemców, objęci są wsparciem zgodnie z ustawą o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej52 przez
Urząd ds. Cudzoziemców.
Podczas trwania procedury cudzoziemcy mogą przebywać w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
bądź mieszkać w wybranym przez siebie miejscu poza ośrodkiem.
Pomoc socjalna udzielana w ośrodku obejmuje m.in.:
•

zakwaterowanie,

•

całodzienne wyżywienie zbiorowe,

•

zapewnienie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie (dotyczy to dzieci do 6 lat i uczniów szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej),

•

stałą pomoc pieniężną w postaci tzw. „kieszonkowego”,

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019 poz. 1666).
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•

stałą pomoc pieniężną na zakup środków higieny osobistej,

•

jednorazową pomoc pieniężną lub bony towarowe na zakup
odzieży i obuwia,

•

finansowanie przejazdów w celu:
○○

wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie ochrony
międzynarodowej,

•

○○

stawienia się na badania lekarskie lub szczepienia ochronne,

○○

w innych uzasadnionych przypadkach,

naukę języka polskiego i podstawowe materiały niezbędne do
nauki,

•

pomoce

dydaktyczne

dla

dzieci

korzystających

z

nauki

i opieki w publicznych placówkach, szkołach podstawowych lub
ponadpodstawowych,
•

pokrycie, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych
i rekreacyjno-sportowych dzieci.

Cudzoziemcy mogą też mieszkać poza ośrodkiem dla cudzoziemców
w przypadku, gdy wymagają tego względy organizacyjne albo jest to
niezbędne do:
•

zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcowi, z uwzględnieniem
szczególnej sytuacji samotnych kobiet,

•

ochrony porządku publicznego,

•

ochrony i utrzymania więzi rodzinnych,

•

przygotowania cudzoziemca do prowadzenia samodzielnego
życia poza ośrodkiem, po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu
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uchodźcy albo decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy,
w której udzielono ochrony uzupełniającej.
Wówczas cudzoziemcy otrzymują świadczenia pieniężne na pokrycie
we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP w wysokości53:
•

dla 1 osoby – 25 zł na dzień,

•

dla 2 osób – po 20 zł na dzień,

•

dla 3 osób – po 15 zł na dzień,

•

dla 4 osób i więcej – po 12,50 zł na dzień.

Indywidualne Programy Integracji (IPI)
Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony
uzupełniającej, udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy
pomocy w celu wspierania procesu jego integracji ze społeczeństwem w trybie i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek cudzoziemca złożony za
pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie do starosty
właściwego ze względu na zamieszkanie cudzoziemca. Program integracyjny jest ustalany w formie umowy zawieranej między cudzoziemcem a powiatowym centrum pomocy rodzinie. Program obejmuje
przyznanie wsparcia finansowego na utrzymanie i pokrycie kosztów
nauki języka polskiego w wysokości od 647 zł do 1376 zł miesięcznie

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie
ochrony międzynarodowej (Dz.U. 2016 poz. 311).
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na osobę, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pracę
socjalną, specjalistyczne poradnictwo (w tym poradnictwo prawne,
rodzinne i psychologiczne), udzielanie informacji oraz wsparcia z instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem
lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi oraz wszelkie inne działania, które okażą się niezbędne.

Opieka zdrowotna nad imigrantem
Jednym z ważnych aspektów życia jest zdrowie. Utrzymanie dobrego
zdrowia było zdefiniowane jako jeden z warunków prowadzących do
zakończonej sukcesem integracji. Kwestia dostępu do opieki medycznej jest zawsze problematyczna w przypadku imigrantów. Wiąże się
to głównie z faktem, że bardzo wielu cudzoziemców pracuje nielegalnie, przez co nie odprowadza składek na ochronę zdrowotną i nie
podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Takie osoby albo rezygnują
z opieki medycznej w państwie przyjmującym i na leczenie wracają
do ojczyzny, albo korzystają z odpłatnych usług. Osoby, które pracują
legalnie, mają taki sam dostęp do świadczeń medycznych, jak legalnie zatrudnieni Polacy. Ten rozdział przybliża tematykę zdrowia i choroby z perspektywy różnych kultur oraz sugeruje, jakie działania mogą
podejmować pracownicy służby zdrowia w kontakcie z pacjentem
cudzoziemskim, aby uniknąć przynajmniej części nieporozumień wynikających z różnic kulturowych.
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Definicje zdrowia i choroby
Zdrowie może być rozumiane na wiele sposobów: jako „norma gatunkowa”, „brak choroby”, „funkcjonowanie organizmu”, czy „zdolność
adaptacyjna”54. Ten sam autor zauważa, że definicje zdrowia i choroby są silnie zakorzenione w kulturze i filozofii danego społeczeństwa
historycznego i tym samym mogą się między sobą różnić. Co więcej
definicje zdrowia i choroby zmieniają się w czasie w zależności od
aktualnej sytuacji społecznej, ekonomicznej i politycznej. Wpływ na
definiowanie zdrowia i choroby mają również warunki środowiskowe,
ale także zmieniające się normy i zwyczaje danej zbiorowości. Zatem
definicja zdrowia jest nie tyle uniwersalna i obiektywna, ile silnie związana z postrzeganiem ludzkiego ciała i jego miejscem w świecie społecznym i naturalnym. Czasem jest to kwestia polityczna, a to, jak
definiowane jest zdrowie i choroba, zależy od celów i interesów osób,
które tę definicję tworzą.
Najbardziej powszechna definicja zdrowia (przynajmniej w kręgu
euroatlantyckim) została stworzona przez Światową Organizację
Zdrowia. Zgodnie z nią zdrowie to „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub innej
niemocy” (WHO, 1948). Definicja zdrowia może mieć też mniej biologiczny, a bardziej społeczny charakter. Przykładem takiej definicji
jest ta stworzona przez amerykańskiego socjologia Talcotta Parsonsa,
który zdecydowanie wychodzi poza model czysto biologiczny i defiJ. Domaradzki, O definicjach zdrowia i choroby, „Folia Medica Lodziensia” 1(2013),
s. 5-29.
54
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niuje zdrowie jako zdolność do normalnego wypełniania swoich ról
społecznych i wykonywania zadań wynikających z tych ról55.

Ilustracja 39. W różnych kulturach zdrowie i choroba są różnie definiowane.
Warto zapoznać się z koncepcją zdrowia i choroby obowiązującą w kulturze,
z której pochodzi cudzoziemski pacjent.

Źródło: Adobe Stock

W kulturze zachodniej obowiązuje biomedyczny model zdrowia
i choroby. Zgodnie z nim przyczyna choroby (patogen – np. bakteria, wirus) jest możliwa do określenia i znajduje się wewnątrz ludzkiego
organizmu. Zatem w kulturze Zachodu zdrowie jest empirycznie mierzalne. Dlatego też lekarze zalecają pacjentom zrobienie serii badań,
aby zobaczyć, czy wszystkie parametry spełniają normy określone dla
zdrowego człowieka. W modelu biomedycznym osoba zdrowa to
osoba, która nie cierpli na żadną chorobę (jej parametry zdrowotne
nie są poza normą). Jest to definicja negatywna w tym sensie, że zdrowie definiowane jest poprzez brak choroby.
Biomedyczny model zdrowia fizycznego wpływa także na to, w jaki
sposób pojmuje się zdrowie psychiczne człowieka – podobnie jak

55

T. Parsons, System społeczny, Kraków 2019.
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w przypadku chorób somatycznych, przyczyn zaburzeń w zachowaniu człowieka także upatruje się w jego wnętrzu: zaburzenia psychiczne mogą być wynikiem wyuczonych reakcji.
To, w jaki sposób postrzegane jest zdrowie i choroba, wpływa także
na obowiązujące i powszechnie stosowane metody leczenia chorego. W modelu biomedycznym nacisk położony jest na usunięcie
przyczyn choroby znajdujących się wewnątrz organizmu pacjenta.
Dlatego też dominującym sposobem leczenia jest leczenie farmakologiczne, a w niektórych przypadkach chirurgiczne. Jak zobaczymy
poniżej, w tradycyjnych modelach zdrowia nie są to jedyne możliwe
sposoby leczenia pacjenta.
Zdrowie może być też rozumiane szerzej, nie tylko jako brak choroby,
ale także jako występowanie stanów pozytywnych. W kulturach dalekowschodnich osoba zdrowa to nie tylko osoba niemająca chorób,
ale także osoba, która potrafi zachować równowagę pomiędzy
różnymi pełnionymi przez siebie rolami, a także między samą sobą
a naturą.
Elementem chińskiej koncepcji zdrowia opartej na równowadze
jest założenie o istnieniu energii negatywnej (yin) i energii pozytywnej (yang), z których zbudowane jest ludzkie ciało. Tak długo, jak
w organizmie ludzkie istnieje równowaga pomiędzy tymi dwoma
pierwiastkami, człowiek pozostaje zdrowy. W momencie zachwiania
równowagi, kiedy występuje za duży yin lub yang, człowiek zaczyna
chorować. Kultury zachodu też coraz częściej zaczynają patrzeć na
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zagadnienia związane ze zdrowiem w sposób holistyczny. Jednak
przeszkodą w realizacji tego postulatu określania zdrowia i choroby
jest ścisła specjalizacja lekarzy i nieumiejętność całościowego spojrzenia na stan zdrowia pacjenta.

Ilustracja 40. W kulturze chińskiej zdrowie jest definiowane jako zachowanie
stanu równowagi pomiędzy energia pozytywną (yang) i negatywną (yin).

Źródło: Adobe Stock

Czynniki kulturowe mają wpływ na zdrowie somatyczne człowieka,
procesy chorobowe oraz stosowane metody leczenia chorób. Rozważając kwestie zdrowia i choroby z perspektywy wielokulturowej, trzeba
pamiętać o tym, że praktyki związane ze zdrowiem bardzo często są
elementem dziedzictwa kulturowego danego człowieka i może on
mieć zupełnie różne rozumienie zdrowia i choroby. Spector56 wyróżnia
następujące praktyki wynikające z tradycji związane ze zdrowiem:
•

56

utrzymywanie zdrowia, np. poprzez odpowiednią dietę,

R.E. Spector, Cultural Diversity in Health and Illness, Boston 2002, s. 197-199.
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•

ochronę zdrowia, np. poprzez stosowanie się do zakazów,

•

przywracanie zdrowia, np. przez stosowanie leków.

Praktyki te można stosować do wszystkich trzech aspektów zdrowia:
zdrowia fizycznego, umysłowego i duchowego. Poniższa tabela przedstawia praktyki, które może stosować jednostka zakorzeniona w tradycyjnej kulturze w celu utrzymania, ochrony i przywrócenia zdrowia.

Tabela 8. Tradycyjne praktyki zdrowotne z punktu widzenia jednostki.
Fizyczny

Umysłowy

Duchowy

Utrzymywanie
zdrowia

Odpowiednia dieta,
odpowiednie ubrania, odpoczynek

System wsparcia
społecznego i rodzinnego, hobby

Kult religijny, modlitwa, medytacja

Ochrona
zdrowia

Specjalne jedzenie
i kombinacje posiłków, symboliczne
ubrania

Przywracanie
zdrowia

Zwyczaje religijne,
przesądy, noszenie
amuletów chroniących przed złym
okiem

Techniki relaksacyjLeki homeopatyczne, egzorcyzmy,
ne, mazidła, herbatki
korzystanie z usług
ziołowe, specjalne
tradycyjnych uzdrajedzenie, masaż,
wiaczy, picie herbaakupunktura
tek na nerwy

Rytuały religijne –
specjalne modlitwy,
medytacje, egzorcyzmy, tradycyjne
sposoby leczenia

Źródło: R.E. Spector, Cultural Diversity in Health and Illness, Boston 2002, s.11.

Zadaniem Spector57, lekarze i pielęgniarki pracujący w środowisku wielokulturowym powinni przeprowadzać wywiad z pacjentami
w celu ustalenia, w której kulturze zdrowia (tradycyjnej czy dominującej) pacjent funkcjonuje58. Na wywiad ten składają się cztery pytania:
1.
57
58

Czy często uczestniczysz w aktywnościach społecznych razem
Tamże, s. 197-199.
Tamże, s. 197-199.

181

z członkami swojej rodziny?
2.

Czy przede wszystkim masz przyjaciół pochodzących z tej samej
kultury co Twoja?

3.

Czy przede wszystkim jesz tradycyjne jedzenie pochodzące z Twojej kultury?

4.

Czy często bierzesz udział w obrzędach religijnych i etnicznych,
które są tradycyjne dla Twojej rodziny?

Jeśli pacjent udzieli odpowiedzi twierdzącej na trzy lub cztery
z powyższych pytań, wtedy można przyjąć, że silnie identyfikuje
się z kulturą, z której pochodzi i tym samym istnieje wysokie
prawdopodobieństwo, że wierzy w tradycyjne koncepcje zdrowia,
choroby i leczenia oraz będzie stosował tradycyjne praktyki
w tym zakresie. W takiej sytuacji personel medyczny musi
liczyć się z tym, że podejście pacjenta do kwestii związanych
ze zdrowiem, będzie się różnić od nowoczesnych założeń
medycyny, a czasami nawet być z nimi w sprzeczności.

Kultura a choroby
Badacze od bardzo wielu lat próbują ustalić relacje pomiędzy zdrowiem i chorobami człowieka a czynnikami społecznymi (i psychospołecznymi). Matsumoto i Fletcher59 przeprowadzili międzynarodowe
badania dotyczące zachorowalności na sześć chorób i ich związku

59

D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.
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z różnymi typami kultur w 28 krajach. Badacze skorzystali z omówionej wcześniej typologii Hofstede. Przeprowadzone przez nich badania pokazują, że istnieje powiązanie pomiędzy typem kultury a typami
chorób, na które najczęściej zapadają ludzie.
W społeczeństwach charakteryzujących się większym dystansem władzy
występuje większa częstość zachorowania na różnego rodzaju
cje i choroby pasożytnicze.

infek-

Natomiast rzadziej występują nowotwory

złośliwe, choroby układu krążenia oraz choroby serca.
W społeczeństwa charakteryzujących się
ludzie często chorują na

wysokim indywidualizmem

nowotwory złośliwe i choroby serca,

nato-

miast istnieje mniejsza częstość występowania chorób układu mózgowo-naczyniowego, chorób pasożytniczych oraz różnych infekcji.
W społeczeństwach, które charakteryzuje
kania niepewności

silniejsza skłonność do uni-

ludzie często zapadają na choroby serca, natomiast

mają mniejszą skłonność do występowania chorób układu mózgowo-naczyniowego oraz układu oddechowego.
I wreszcie w społeczeństwach o

wysokim poziomie męskości

występuje

większa częstość chorób układu mózgowo-naczyniowego.
Powyższe badania pokazują, że

kultury indywidualistyczne,

które są

nastawione na indywidualną rywalizację i samodzielne osiąganie sukcesów, sprzyjają występowaniu chorób powiązanych ze stresem: najczęściej są to choroby serca. W

kulturach kolektywistycznych,

które dają

większe wsparcie społeczne jednostce i w których jednostka nie jest
narażona na ciągłą rywalizację i osiąganie sukcesu, choroby kardio-
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logiczne występują rzadziej, natomiast ludzie są bardziej narażeni na
występowanie infekcji i chorób pasożytniczych, które są przenoszone
poprzez częste kontakty i wspólne wykonywanie różnych czynności.

W zależności od kultury ludzie przybierają różne postawy
wobec choroby i leczenia. Wyniki badań dotyczących
osteoporozy pokazały, że Amerykanki i Japonki przyjmują
inne postawy wobec choroby. Dla Japonek największym
problemem w przypadku zdiagnozowania choroby byłyby
problemy finansowe i kłopoty ze znalezieniem pracy, dla
Amerykanek natomiast najbardziej problematyczne byłoby
ograniczenie mobilności i swobody poruszania się.
Co więcej, Amerykanki mogłyby częściej niż Japonki liczyć
w chorobie na pomoc spoza rodziny: od sąsiadów, znajomych,
czy przyjaciół. Różnice zauważono także w postrzeganiu
przyczyny choroby: Amerykanki jako przyczynę choroby
wskazywały niewłaściwą dietę, natomiast Japonki wskazywały
na los, czy nieszczęśliwy przypadek. Różnice zaobserwowano
także, jeżeli chodzi o postrzeganie zaleceń lekarskich: Japonki
były bardziej skłonne do poddawania się inwazyjnemu leczeniu
i przestrzeganiu zaleceń lekarskich, co prawdopodobnie
wynikało ze skłonności do podporządkowania się autorytetom.
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Rekomendacje
Definiowanie zdrowia i choroby, jak już wielokrotnie zostało powiedziane w tym rozdziale, jest powiązane z kulturą na kilku poziomach:
definiowania zdrowia, praktyk utrzymywania go i powrotu do niego.
Uwarunkowania kulturowe wpływają także na to, w jaki sposób ludzie
tłumaczą przyczyny chorób, na które zapadają i w jaki sposób są
gotowi je leczyć. Gotowość do korzystania z opieki medycznej przez
cudzoziemców może zależeć od różnych czynników, w tym: przekonań dotyczących choroby, dostępności usług wrażliwych kulturowo,
dostępności opieki nieformalnej, dostępności leczenia nieformalnego
(tradycyjnego), bariery językowej, przekonań genderowych (kobieta
nie może być lekarzem) czy stopnia akulturacji.
Utrudnianie procesu leczenia może być też związane z postawą personelu medycznego. Bardzo istotne jest, aby przyjmując pacjenta-obcokrajowca nie kierować się stereotypami i uprzedzeniami. Jeżeli
personel medyczny ma stale jako grupę pacjentów reprezentantów
konkretnej nacji, to warto żeby zapoznał się kulturowym postrzeganiem zdrowia i choroby przez tę grupę, można to zrobić choćby przez
przeprowadzenie wywiadu z pacjentem. Zrozumienie kulturowego
postrzegania zdrowia i choroby przez pacjenta ułatwi wzajemną
komunikację i proces leczenia.
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Jeżeli pacjent innej kultury lub religii jest hospitalizowany, warto
zadbać także, aby posiłki, które otrzymuje, były dostosowane do
diety, która wynika z jego przekonań religijnych. Istotne jest także to,
że istnieją specjalne okresy w roku określające zasady spożywania
posiłków, tak jak np. ramadan w świecie muzułmańskim.
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Rozdział 4. Praca z dzieckiem
cudzoziemskim i dzieckiem
z doświadczeniem migracyjnym
w szkołach – aspekty
administracyjne i rekomendacje
Wprowadzenie
(Joanna Durlik-Marcinowska, Joanna GrzymałaMoszczyńska, Paulina Szydłowska, Monika Nowicka)
Dzieci-imigranci są w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ decyzja
o wyjeździe z ojczyzny jest decyzją rodziców, którzy bardzo rzadko
pytają dzieci o zdanie. Im dziecko jest starsze, tym emigracja jest dla
niego trudniejszym doświadczeniem, wynika to głównie z faktu, że
dla starszych dzieci bardzo ważne są grupy rówieśnicze, w których na
co dzień funkcjonują. Zatem emigracja dla dziecka to nie tylko trud
ności w odnalezieniu się w nowej kulturze, nauczenie się języka i zasad
bycia uczniem w nowej szkole. To także doświadczenie bycia odłączonym od grupy rówieśniczej, pozostawienie przyjaciół w ojczyźnie.
Z tych wszystkich względów dziecko, dla którego emigracja jest często aktem przymusowym, wymaga szczególnego wsparcia w procesie włączania w nowe społeczeństwo.
Dzieci z doświadczeniem migracji w ciągu kilku ostatnich lat stały
się codziennością w polskich szkołach. Według danych Ministerstwa
Edukacji Narodowej w polskich przedszkolach i szkołach, w roku szkol-
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nym 2018/19 uczyło się ok. 44 tys. dzieci cudzoziemskich (dla porównania w roku szkolnym 2015/16 było ich 14 tys.)60. Z każdym rokiem
szkolnym przybywa także dzieci pochodzenia polskiego, które wraz
z rodzicami powracają do Polski po dłuższym okresie na obczyźnie.
Zawarte w niniejszej części wskazówki utworzone zostały pod kątem
wszystkich dzieci, które w ostatnim czasie doświadczyły zmiany kraju
zamieszkania, lub których rodzina pochodzi z zagranicy. Z szeregu
badań wiemy, że dzieci te – również pochodzenia polskiego – przeżywają szereg trudności związanych z przystosowaniem do polskiej
szkoły.
Przedstawione w niniejszym rozdziale wskazówki mają posłużyć
nauczycielom chcącym wesprzeć dzieci i młodzież z doświadczeniem
migracji w adaptacji w polskiej szkole. W programie kształcenia zawodowego najczęściej brakuje przekazu wiedzy i umiejętności, które
przygotowałyby pedagogów do sprostania pracy z tą nową grupą
uczniów. Obciążenia pracy nauczycielskiej są bardzo duże, dlatego
też znalazło się tu możliwie dużo konkretnych pomysłów, które można
zaaplikować w szkolnej codzienności w pracy z uczniami w różnym
wieku. Dalsze losy tych dzieci w dużym stopniu zależą od tego, jakie
wsparcie dostaną od nauczycieli w adaptacji.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-dzieci-przybywajacych-z-zagranicy-w-polskim-systemie-edukacji
60
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Kim są dzieci z doświadczeniem migracji?
Jest to zróżnicowana grupa, do której należą dzieci zmieniające
kraj zamieszkania: dzieci cudzoziemskie, dzieci-uchodźcy czy dzieci
z rodzin powracających61. Każda z tych grup ma rzecz jasna zróżnicowane potrzeby wynikające z odmiennej sytuacji – statusu społeczno-ekonomicznego, dobrowolności w zmianie miejsca zamieszkania,
znajomości języka polskiego czy planów na przyszłość. Warto też mieć
na uwadze, że odmienność kulturowa może być mniej dostrzegalna
niż zazwyczaj tego oczekujemy. Na ogół rozpoznajemy jej zewnętrzne
przejawy, takie jak wygląd (zwłaszcza jeśli obejmuje inne rysy twarzy,
czy kolor skóry) czy zachowania wyraźnie odmienne od obowiązującej w danym miejscu normy. Jednak łatwo jest nam przeoczyć,
jak duży wpływ ma kultura na sposób myślenia, hierarchię wartości,
życiowe priorytety, sposób wyrażania emocji, podejście do różnych
życiowych, w tym szkolnych, wyzwań i problemów. W kontekście edukacyjnym różnice te są ważne z kilku powodów:
•

każda osoba, więc również nauczyciel, psycholog, pedagog itp.
pracujący w kontekście edukacyjnym ma bagaż doświadczeń
i przekonania wynikające z własnej kultury,

•

różnice kulturowe – nawet z pozoru niewielkie – mogą wpływać
na proces adaptacji dziecka,

61
Więcej informacji na temat dzieci z rodzin powracających można znaleźć w raporcie badawczym (Nie)łatwe powroty do domu: http://langusta.edu.pl/wp-content/
uploads/2019/11/nielatwe-powroty-raport-1.pdf
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•

różnice kulturowe mają duże znaczenie w kontakcie z rodzicami
i ustalaniu razem z nimi, jak najlepiej pomóc dziecku i wspierać
jego rozwój.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci
z doświadczeniem migracji
Uczniów i uczennice

z doświadczeniem migracji

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi62.

zaliczamy do dzieci

Pojęcie „specjalne potrzeby

edukacyjne” odnosi się do uczniów, którzy nie mogą podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego.
Mają oni znacznie większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy63.
Są w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują wsparcia pedagogicznego w postaci dostosowanych do ich możliwości i ograniczeń,
metod i programu nauczania. Dzieci z doświadczeniem migracji to
dzieci z rodzin emigrantów, repatriantów, reemigrantów, innych środowisk kulturowych i wyznawców różnych religii. Specjalne potrzeby
edukacyjne dzieci migrantów wynikają z
polskiego,

niepełnej znajomości języka

która nie pozwala na efektywną naukę w polskiej szkole

i pełną integrację z rówieśnikami. Specyficznym przypadkiem są dzieci
z rodzin powracających, które wielokrotnie, mimo tego, że komunikują
się w języku polskim w życiu codziennym, mają problemy z ortografią
i gramatyką, fachową terminologią poszczególnych przedmiotów
62
P. Szydłowska, J. Durlik, Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem
migracyjnym, „Postscriptum Polonistyczne” 2(2018), s. 157-169.
63
M. Bogdanowicz, Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Psychologia
Wychowawcza” 3(1995), s. 216-222.
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szkolnych np. terminologią matematyczną, biologiczną itd., kaligrafią
(pisanie długopisem lub piórem, pisane litery).

Uczniów z doświadczeniem migracji zalicza się do grupy
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli
takich, które nie mogą podołać wymaganiom powszechnie
obowiązującego programu edukacyjnego.

Specjalne potrzeby wynikają również z różnic programowych. Dziecko
albo musi nadrabiać zaległości, np. historię Polski, albo nudzi się na
lekcjach, powtarzając opanowany już za granicą materiał. Kolejną
niezwykle ważną grupą wyzwań są

różnice kulturowe.

Dzieci funkcjo-

nujące dotąd w zupełnie innym kontekście kulturowym, przenoszą
swoje przyzwyczajenia szkolne do polskiej szkoły, w której często obowiązują inne normy i zasady, co zazwyczaj kończy się interpretowaniem przez nauczycieli ich zachowania jako niegrzecznego (np. dziecko chodzi po klasie w trakcie lekcji, nie przynosi obuwia na zmianę,,
skarży nauczycielowi na ściągających rówieśników itd.). Wszystkie te
aspekty wpływają na funkcjonowanie dzieci w szkole.

Specjalne potrzeby edukacyjne, oprócz niepełnej
znajomości języka polskiego, mogą wynikać również
z różnic programowych czy kulturowych.
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Dodatkowych trudności mogą przysparzać
migracji,

psychologiczne aspekty

które związane są z doświadczaniem stresu adaptacyjnego

lub niekiedy przeżywaniem zespołu stresu pourazowego (szczególnie
w przypadku dzieci uchodźców)64. Jeśli dostrzegamy, że mimo upływającego czasu uczeń zachowuje się nieadekwatnie, ma trudności
z koncentracją uwagi, pojawiają się u niego tiki nerwowe, agresywne
zachowania, wówczas musimy się pochylić nad sytuacją zarówno
jego, jak i całej rodziny i odesłać ją do placówki, gdzie również rodzice
mogą uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną lub psychiatryczną. Podobnie, gdy zauważamy, że dziecko mimo upływu czasu
ma trudność z nabywaniem nowych umiejętności, zapamiętywaniem
– warto je odesłać na diagnozę do poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby ustalić przyczyny trudności w uczeniu się.
Wyniki badań obejmujących grupę dzieci z rodzin powracających
pokazują, że często szkoła oczekuje od nich odrzucenia własnej kultury i przyjęcia w pełni kultury polskiej65. Oczywiście są sfery, w których
przyjęcie pewnych zachowań jest nieuniknione, np. przestrzeganie
zasad panujących w szkole związanych z przerwami, bezpieczeństwem, relacjami grzecznościowymi. Pamiętajmy jednak, że integracja zakłada zarówno przyjmowanie, jak i zachowywanie kultury kraju

Wskazówki związane z pracą z dziećmi uchodźczymi znaleźć można na: https://
www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/Wytyczne-dotycz%C4%85ce-pracy-z-dzie%C4%87mi-uchod%C5%BAczymi-zmagaj%C4%85cymi-si%C4%99-ze-stresem-i-urazami-psychicznymi_2019.pdf
65
H. Grzymała-Moszczyńska, J. Grzymała-Moszczyńska, J. Durlik, P. Szydłowska, (Nie)
łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa 2015.
64
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pochodzenia. Przyjmowanie nowej kultury nie jest jednak konieczne
w sferach bardziej prywatnych, które związane są z wartościami jak
np. sfera religii czy rodziny, które są mocno związane z tożsamością
jednostki. Badania pokazują również, że dzieci i młodzież, które poza
przyjmowaniem nowej kultury zachowują też własną kulturę, przejawiają wysoki poziom adaptacji psychologicznej66. Równocześnie,
musimy pamiętać, że jeśli chcemy dać możliwość zachowania elementów własnej kultury, może okazać się, że będzie to wymagało
od szkoły pewnych zmian i akceptacji nowych zachowań. W takiej
sytuacji będziemy mieć do czynienia z integracją dwustronną.

Uczniowie cudzoziemscy w Polsce
(Joanna Jałosińska, Monika Nowicka)
Wraz ze zmieniającą się sytuacją ekonomiczną naszego kraju, a także
skomplikowaną sytuacją polityczną w wielu krajach, takich jak np. konflikt zbrojny na Ukrainie, do Polski przyjeżdża wielu migrantów i uchodźców. Liczba cudzoziemców w naszym kraju stale wzrasta, w ostatnich
latach obserwujemy znaczący przyrost migracji. Cudzoziemcy, którzy
przyjeżdżają do Polski z zamiarem pobytu długoterminowego, posyłają swoje dzieci do polskich szkół. Stawia to nowe zadania przed
systemem oświaty w Polsce. Poniżej przedstawione dane pokazują
wzrost liczby dzieci cudzoziemskich w Polskich szkołach.

J.W. Berry, J.S. Phinney, D.L. Sam, P. Vedder, Immigrant Youth in Cultural Transition:
Acculturation, Identity, and Adaptation across National Contexts, New Yersey 2006.
66
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Tabela 9. Liczba uczniów niebędących obywatelami polskimi.

Rok szkolny

Łącznie

Korzystający
z dodatkowych zajęć
z języka polskiego

2012/2013

7311

1402

2013/2014

8174

1807

2014/2015

10 064

2626

2015/2016

15 299

4106

2016/2017

20 911

6808

2017/2018

29 942

9780

2018/2019

44 410

14 353

Źródło: System Informacji Oświatowej

Tabela 10. Liczba uczniów będących obywatelami polskimi, którzy nie znają
języka polskiego lub znają go słabo.

Rok szkolny

Korzystający
z dodatkowych zajęć
języka polskiego

Korzystający
z dodatkowych zajęć
wyrównawczych

2012/2013

280

196

2013/2014

380

227

2014/2015

438

305

2015/2016

807

479

2016/2017

1355

709

2017/2018

1786

929

2018/2019

2720

1131

Źródło: System Informacji Oświatowej
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Kształcenie cudzoziemców
w polskim systemie oświaty
(Joanna Jałosińska, Monika Nowicka)
Prawo do kształcenia osób przybywających z zagranicy w polskich
szkołach określa rozdział 7 Ustawy Prawo oświatowe67. Zgodnie z polskim prawem dzieci, które nie posiadają polskiego obywatelstwa,
mają prawo do korzystania z opieki i nauki w publicznych placówkach należących do sytemu oświaty, tj. w przedszkolach i szkołach
podstawowych, na takich samych zasadach, jak obywatele Polski.
Uczniowie w wieku od 7. do 18. roku życia realizują obowiązek szkolny,
który trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 18. roku życia (art. 35 ust. 1 Prawo oświatowe). Do
ukończenia obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18. roku życia lub
ukończenia szkoły ponadpodstawowej, uczniowie niebędący obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach
ponadpodstawowych na warunkach takich, jak obywatele polscy.

Prawo do nauki do czasu zakończenia obowiązku
szkolonego i obowiązku nauki w placówkach systemu
oświaty mają osoby przybywające z zagranicy,
niezależnie od tytułu pobytowego w Polsce.

67

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910).
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Na takich samych zasadach jak obywatele polscy, mogą pobierać
naukę w publicznych szkołach: dla dorosłych, branżowych II stopnia,
policealnych, artystycznych oraz w ramach kształcenia ustawicznego
m.in. cudzoziemcy, którzy:
•

są obywatelami państw członkowskich UE,

•

posiadają zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub rezydenta długoterminowego UE,

•

posiadają ważną Kartę Polaka,

•

mają nadany status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub udzieloną zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,

•

posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania
pracy na terytorium RP68.

Formy wsparcia uczniów z doświadczeniem
migracji możliwe do realizacji w polskim
systemie edukacji
Oddział przygotowawczy
Organ prowadzący szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy dla podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki uczniów:
•

68

będących cudzoziemcami,

Art. 165 ust. 3 Ustawy Prawo oświatowe.
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•

posiadających obywatelstwo polskie, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Oddział przygotowawczy można zorganizować dla uczniów
wymagających dostosowania procesu kształcenia do ich
potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także wyboru formy
organizacyjnej wspomagającej efektywność nauki.

Oddział przygotowawczy jest organizowany w szkole, w której te
osoby realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Do takiego oddziału na wniosek rodzica i za zgodą
organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach
posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły69.
Okres nauki w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń
został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym że
okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb
edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony (maksymalnie o jeden rok szkolny). Decyzję o przedłużeniu lub skróceniu nauki
w oddziale podejmuje rada pedagogiczna na wniosek nauczycieli,
pedagoga lub psychologa70.
Z uwzględnieniem przepisów art. 39 ust. 2-4a Ustawy Prawo oświatowe.
O tym, jak dla porównania wygląda funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych w Berlinie można przeczytać: https://www.kreisau.de/fileadmin/kreisau/Publikationen/Raport_ksztalcenie_dzieci_nowo_przybylych_i_uchodzczych.pdf
69
70
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Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikujący uczniów do nauki w oddziale. W skład
zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog.
Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekroczyć
15 osób. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone
według realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości uczniów. Zajęcia edukacyjne są
prowadzone przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych,
którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju
pochodzenia ucznia. W oddziałach przygotowawczych dopuszczalna jest organizacja nauczania w klasach łączonych m.in. dla klas
I-III, IV-VI, VII i VIII szkoły podstawowej71.
Liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych. Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą roku szkolnego
2018/2019:
•

Warszawa SP 221 – 85 uczniów

•

Warszawa SP 58 – 37 uczniów

•

Poznań SP 10 – 23 uczniów

•

Poznań ZS 7 – 53 uczniów

•

Gdańsk SP 81 – 9 uczniów

•

Raszyn SP – 22 uczniów

71
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw (Dz.U. 2017 poz. 1655).
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•

Józefów NSP – 15 uczniów

Ilustracja 41. Zasady organizacji oddziału przygotowawczego.

ODDZIAŁ PRZYGOTOWAWCZY

dla ucznia, który:

podlega obowiązkowi
szkolnemu lub
obowiązkowi nauki

kto organizuje?

organ prowadzący
szkołę

nie zna języka polskiego
lub zna go na poziomie
niewystarczającym
do korzystania z nauki
(ZARÓWNO DLA
CUDZOZIEMCÓW, JAK
I UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH
OBYWATELSTWO POLSKIE)

wymaga dostosowania
procesu kształcenia
do swoich potrzeb
edukacyjnych

jak długo?

maksymalnie 2 lata
(do zakończenia
zajęć w roku
szkolnym, w którym
uczeń został
zakwalifikowany
do oddziału
przygotowawczego,
jednak okres ten,
w zależności
od postępów
w nauce i potrzeb
edukacyjnych może
zostać skrócony albo
przedłużony maksymalnie o jeden
rok szkolny)

wymaga dostosowania
formy organizacyjnej
wspomagającej
efektywność nauki

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy Prawo oświatowe
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Dodatkowe lekcje języka polskiego
System oświaty zapewnia możliwość dodatkowej, bezpłatnej nauki
języka polskiego, którą organizuje organ prowadzący szkołę. Mogą
z niej skorzystać uczniowie, którzy nie znają języka polskiego albo znają
go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki (zarówno
cudzoziemcy, jak i osoby posiadające obywatelstwo polskie) i jednocześnie podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki.
Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach. Wymiar organizowanych zajęć
powinien pozwalać na opanowanie języka w stopniu umożliwiającym
udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i nie może być niższy niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Łączny wymiar godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może
być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo dla jednego ucznia.

W przypadku cudzoziemców dodatkowa nauka języka
polskiego może być realizowana bez ograniczeń
czasowych. W przypadku uczniów będących obywatelami
polskimi, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
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Ilustracja 42. Zasady organizacji dodatkowych zajęć z języka polskiego.

DODATKOWE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO

dla ucznia który:

podlega obowiązkowi
szkolnemu lub obowiązkowi
nauki

kto organizuje?

organ
prowadzący
szkołę

nie zna języka polskiego

jak długo?

dla uczniów
nieposiadających
obywatelstwa
polskiego
– bez ograniczeń
czasowych

w przypadku uczniów
posiadających
obywatelstwo polskie
– do 12 miesięcy

jest cudzoziemcem lub
posiada obywatelstwo polskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy Prawo oświatowe

Zajęcia wyrównawcze
W przypadku uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają
go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki (zarówno
cudzoziemców, jak i osób posiadających obywatelstwo polskie),
a podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
system oświaty zapewnia możliwość korzystania z dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania. Takie zajęcia organi-
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zuje organ prowadzący szkołę przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Zajęcia wyrównawcze organizowane są dla uczniów, co do których
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu
stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych. Zajęcia te
są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych
zajęć lekcyjnych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

Łączny wymiar godzin dodatkowych zajęć z języka
polskiego i zajęć wyrównawczych nie może być wyższy niż
5 godzin lekcyjnych tygodniowo dla jednego ucznia.

Ilustracja 43. Zasady organizacji zajęć wyrównawczych.
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(jeśli nauczyciel
prowadzący zajęcia
edukacyjne
z danego
przedmiotu stwierdzi
konieczność
uzupełnienia różnic
programowych)

jest
cudzoziemcem
lub posiada
obywatelstwo
polskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy Prawo oświatowe
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Pomoc udzielana przez osobę władającą językiem kraju
pochodzenia
Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, podlegających
obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka
polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, dyrekcja szkoły może zapewnić wsparcie udzielane przez
osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Ilustracja 44. Zasady organizacji pomocy udzielanej przez osobę władającą
językiem pochodzenia.

POMOC OSOBY WŁADAJĄCEJ JĘZYKIEM POCHODZENIA
dla ucznia
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obowiązkowi
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dyrektor szkoły

jak długo?
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jest
cudzoziemcem

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy Prawo oświatowe
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Możliwość nauki języka i kultury kraju pochodzenia
Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju
ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę
języka i kultury kraju pochodzenia.

Szkoła w tej sytuacji udostępnia nie-

odpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.
Warunkiem organizacji tego typu zajęć jest zgłoszenie do udziału
w tym kształceniu co najmniej 7 uczniów. Łączny wymiar godzin nauki
języka i kultury kraju pochodzenia nie może być wyższy niż 5 godzin
lekcyjnych tygodniowo. Dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z placówką dyplomatyczną lub konsularną lub stowarzyszeniem dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka
i kultury kraju pochodzenia.

Ilustracja 45. Zasady organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia.

NAUKA JĘZYKA I KULTURY KRAJU POCHODZENIA
dla ucznia który:
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obowiązkowi
szkolnemu
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stowarzyszenie
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liczba godzin
do 5 godzin
lekcyjnych
tygodniowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy Prawo oświatowe
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Dostosowanie warunków i form przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, był
objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych
do swoich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych –
na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Dla takiego ucznia nie przygotowuje się jednak odrębnych arkuszy egzaminacyjnych72.
Uczeń niebędący obywatelem polski, który podlega obowiązkowi
szkolnemu lub obowiązkowi nauki i któremu ograniczona znajomość
języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może przystąpić do:
•

egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty
z języka obcego nowożytnego – w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej,

•

egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – w warunkach
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości

Art. 44 zzr ust. 6 i 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019
poz. 1481).
72
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psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty dla ucznia będącego
cudzoziemcem polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ograniczona
znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
i egzaminu maturalnego, dla uczniów będących cudzoziemcami
polega na:
•

zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym ucznia, słuchacza albo absolwenta,

•

zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca
pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

•

wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

•

odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i maturalnego,

•

ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych
do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, uwzględniających
potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, słuchacza albo absolwenta,
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•

zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty
i egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego ucznia
lub absolwenta w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem, albo pomocy w obsłudze sprzętu spec
jalistycznego i środków dydaktycznych73.

Sytuacja społeczno-psychologiczna
dzieci, nauczycieli i rodziców
z doświadczeniem międzykulturowości
(Krystian Barzykowski)74
Przedmiotem rozważań tej części opracowania jest szeroko rozumiana sytuacja społeczno-psychologiczna, w której znajdują się z jednej strony osoby doświadczające międzykulturowości (np. zmiany
kultury), a z drugiej specjaliści doświadczający odmienności kulturowej osób będących odbiorcami ich zawodowej i profesjonalnej
aktywności. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z osobami,

73
Art. 44 zzr ust. 7, 9 i 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019
poz. 1481).
74
Wybrane fragmenty niniejszego rozdziału zostały również opublikowane w:
K. Barzykowski, H. Grzymała-Moszczyńska, D. Dzida, J. Grzymała-Moszczyńska i M.
Kosno, Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście
wielokulturowości oraz wielojęzyczności, Warszawa 2013; W. Barzykowski, J. Durlik i H.
Grzymała-Moszczyńska, Rola i znaczenie odmienności kulturowej i językowej w procesie
diagnozy. Wybrane zagadnienia, w: Logopedia międzykulturowa, E. Czaplewska red.,
Gdańsk 2018, s. 176-208.
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które przyjeżdżając do Polski stykają się z jej kulturą, odmienną od tej,
w której przyszło się im wychowywać, wzrastać lub żyć przez dłuższy
czas. Jest to więc przede wszystkim perspektywa dorosłych (np. rodziców, osób sprawujących opiekę) oraz dzieci przyjeżdżających do
Polski. Osoby te można bardzo ogólnie określić mianem migrantów:
imigrantów (osób do Polski przyjeżdżających, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, w tym również uchodźców i uchodźczyń) oraz
(re)emigrantów. (Re)emigranci to osoby posiadające obywatelstwo
polskie, które wracają do Polski po pewnym czasie spędzonym na
emigracji, i które z tego powodu są często nierozpoznane jako osoby
odmienne kulturowo (są one również określane mianem „ukrytych
migrantów)75. W drugim przypadku mamy do czynienia z perspektywą osób, które mieszkają i pracują na stałe w Polsce, i dla których
polska kultura jest kulturą wiodącą, w swojej działalności profesjonalnej i zawodowej stykają się z osobami odmiennymi kulturowo. Są to
więc przede wszystkim osoby wykonujące zawód nauczyciela, pedagoga, psychologa – choć należy pamiętać, że potencjalnie jest to
każda osoba, która swoimi działaniami kształtują sytuację dziecka
i jego rodziny.
Omawiane w niniejszym rozdziale treści mają raczej charakter orientacyjnych drogowskazów i zaleceń niż sztywnych reguł postępowania,
mających zastosowanie w odniesieniu do wszystkich przedstawicieli

75
H. Grzymała-Moszczyńska, J. Grzymała-Moszczyńska, J. Durlik, P. Szydłowska,
(Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających
z emigracji, Warszawa 2015.
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każdej możliwej kultury. Więcej informacji można znaleźć w materiałach pomocniczych znajdujących się w aneksie.

Rozpoznanie trudności adaptacyjnych rodziny
i dziecka
Sytuacja zmiany kultury dotyczy przede wszystkim:
•

dzieci cudzoziemskich z rodzin migrantów przymusowych (uchodźców i uchodźczyń),

•

dzieci z rodzin migrantów dobrowolnych, którzy przybyli do Polski,

•

dzieci polskich, które powróciły (lub niekiedy przybyły po raz
pierwszy) do Polski wraz z rodzicami po krótszym lub dłuższym
pobycie emigracyjnym.

Pierwsza i druga grupa (dzieci cudzoziemskie) może przeżywać trudności adaptacyjne określane mianem „szoku kulturowego”, trzecia
zaś – trudności opisywane jako „szok kulturowy powrotny”76.
W zależności od tego, w której fazie szoku znajduje się dziecko trafiające do szkoły, może ono doświadczać nie tylko trudności poznawczych, ale również emocjonalnych (np. w radzeniu sobie z zadaniami
szkolnymi). Dlatego za każdym razem, mając do czynienia z dzieckiem/rodzicami, którzy znaleźli się w sytuacji zmiany kultury, należy
uwzględniać fakt, że mogą oni przechodzić przez którąś z bardzo trudnych i bolesnych faz reakcji na nową kulturę77.
76
K. Zakrzewska, Trudny powrót do domu – co przeżywają osoby doświadczające
szoku powrotnego? „Psychiatria i Psychoterapia” 6 (2), 44-45, 2010.
77
Pojęcie szoku kulturowego zostało omówione w rozdziale 2 Kulturowe i społeczne
aspekty migracji.

209

Nie każde dziecko w ten sam sposób przechodzi przez fazy szoku kulturowego. Dzieci uchodźcze najczęściej nie przechodzą przez fazę miesiąca miodowego. Są one straumatyzowane doświadczeniami, które
były ich udziałem przed opuszczeniem kraju ojczystego (wojna, czystki
etniczne), jak również wydarzeniami w trakcie ucieczki (niekiedy długotrwała bezdomność, wielokrotne ocieranie się o śmierć lub bycie
świadkiem śmierci innych osób). Niektóre dzieci cierpią też z powodu
rozłąki z rodzicami i przebywania pod opieką krewnych czy też innych
niespokrewnionych osób. Pamiętajmy o tym, że dziecko może trafić
do szkoły po okresie pobytu w polskim areszcie deportacyjnym, do
którego zostało skierowane wraz z rodzicami w chwili przekraczania
granicy Polski bez ważnych dokumentów tożsamości. Doświadczenie
to również może znaleźć odzwierciedlenie w niepokojących szkołę
zachowaniach, takich jak zamknięcie w sobie, nieufność, niechęć do
odpowiadania na pytania dotyczące sytuacji rodzinnej.

Im bardziej kultura, z której pochodzi dziecko, różni się od kultury
polskiej pod względem systemu wartości, relacji międzyludzkich
czy sposobu funkcjonowania szkoły, tym trudniejsze będzie
dla niego dostosowanie się. Jednak należy pamiętać, że
nawet pozornie niewielkie różnice kulturowe pomiędzy krajami
mogą wywołać duży stres związany ze zmianą środowiska.
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Inny rodzaj stresu dotyczy poczucia niedopasowania kulturowego.
Zazwyczaj doświadczane jest ono przez osoby powracające do swojego kraju po dłuższym pobycie za granicą. Określa się go mianem
„szoku kulturowego powrotnego”. Towarzyszy on bardzo często dzieciom powracającym wraz z rodzicami z czasowego wyjazdu emigracyjnego, które odbyły część nauki szkolnej za granicą, a jego fazy
są analogiczne do tych doświadczanych podczas kontaktu z nową
kulturą.
Spośród najczęstszych objawów trudności związanych z sytuacją
zmiany można wymienić78:
•

objawy psychosomatyczne (np. reakcje uczuleniowe, gorączki,
migreny, ogólne pogorszenie stanu zdrowia i odporności, zaburzenia snu, moczenie się),

•

zaburzenia nastroju: obniżenie nastroju i samopoczucia, płaczliwość, lęk, depresja,

•

zaburzenia zachowania: brak lub ograniczenie mowy (mutyzm
całkowity lub częściowy), autoagresja (skubanie, wyrywanie włosów, samookaleczenia), agresja wobec innych osób (zarówno
bliskich, rówieśników, rówieśniczek, jak i kadry szkolnej) lub przedmiotów (niszczenie, akty wandalizmu), angażowanie się w kompulsywne granie lub oglądanie telewizji,

•

zaburzenia interakcji społecznych: izolacja, wycofanie się, ogra-

A. Jurek, Psychologiczne aspekty doświadczeń migracyjnych u dzieci, w Migracja,
tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem
migracyjnym, N. Klorek i K. Kubin red., Warszawa 2015.

78
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niczenie wchodzenia w interakcje z innymi osobami, lub wprost
przeciwnie, nadmierne angażowanie się w interakcje motywowane zdobyciem akceptacji otoczenia niezależnie od kosztów
(w tym wchodzenie w określone grupy, subkultury młodzieżowe i/
lub religijne), konfliktowość,
•

buntowniczość, negatywizm, rozumiane jako sprzeciw i negatywne nastawienie wobec istniejącego porządku, osób, sytuacji,
instytucji, kultury, zaniedbywanie obowiązku szkolnego,

•

angażowanie się w zachowania niebezpieczne i ryzykowne:
próby samobójcze, zaburzenia odżywiania (bulimia), ucieczki
z domu, spożywanie alkoholu, przyjmowanie substancji psychoaktywnych (np. używek, narkotyków), podejmowanie ryzykownych
zachowań seksualnych lub uprawianie ryzykownych sportów.

Warto pamiętać, iż przyjazd do Polski osoby odmiennej
kulturowo wiąże się z szeregiem trudności adaptacyjnych
wynikających ze zmianą kultury. W zależności od czasu,
jaki minął od przyjazdu, ale również od powodów tego
przyjazdu, można obserwować poszczególne etapy szoku
kulturowego i specyficzne dla niego trudności adaptacyjne.
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Rozpoznanie sytuacji dzieci doświadczających
trudności z odnalezieniem się w nowym
otoczeniu i z doświadczeniem dramatycznych
przeżyć
Przygotowując się do udzielenia wsparcia, warto uświadomić sobie
zarówno kontekst doświadczeń migracyjnych, jak i charakter przeżyć
towarzyszących przyjazdowi do Polski. Po pierwsze, ważne jest poznanie przyczyn przyjazdu do Polski. Powody tych decyzji są bowiem
rozmaite i tworzą odmienny kontekst interpretacji sytuacji dziecka.
Wśród różnych przyczyn przyjazdów rodzin możemy wymienić między
innymi te, które wynikają z wcześniej zaplanowanych działań (np. rozpoczęcie nowej, atrakcyjnej pracy czy też zebranie wystarczających
środków finansowych potrzebnych do realizacji wcześniej zaplanowanych w Polsce inwestycji, np. budowy domu). Można więc oczekiwać, że tego typu kontekst przyjazdu jest pozytywny i wiąże się z sytuacją wyczekiwaną i pożądaną. Inną przyczyną przyjazdu może być
na przykład utrata zatrudnienia w kraju rodzinnym i brak perspektyw
na atrakcyjną pracę zarobkową. W końcu powodem migracji może
też być trudna sytuacja społeczno-polityczna, kataklizmy i konflikty na
tle zbrojnym. W przypadku powracających do Polski z pobytu emigracyjnego występują również ważne i często negatywne wydarzenia,
takie jak choroba kogoś z członków rodziny. Wszystkie te scenariusze
niosą ze sobą inne konsekwencje, zarówno dla spostrzegania przez
dziecko powodu, dla którego znalazło się w Polsce, jak i dla jego przy-
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gotowania do tego wydarzenia. Przyjazd zaplanowany wcześniej jest
mniejszym zaskoczeniem i dzięki temu dziecko bywa lepiej przygotowane. Jak sugerują wyniki badań S. MacDonald i N. Arthur79, trafne
oczekiwania badanych osób co do sytuacji, w jakiej znajdą się po
przyjeździe do nowego kraju, wiązały się z lepszą adaptacją w nowym
środowisku, niż kiedy osoby nie doceniały potencjalnych problemów.
Przyjazd, który jest organizowany pośpiesznie, pod wpływem utraty
zatrudnienia przez rodziców, rozpadu ich małżeństwa lub konfliktu
zbrojnego, w sposób istotny wpływa na poczucie bezpieczeństwa
dziecka. Praktycznie nagle pojawia się konieczność zerwania przez
nie dotychczasowych relacji i podjęcia wysiłku akulturacji w nowym
kraju. Ważną rolę odgrywają zasoby finansowe, z którymi rodzina przyjeżdża lub powraca do Polski. Niekiedy jest to przyjazd ze znacznymi
środkami finansowymi, ale czasami rodzina musi korzystać z zasiłków
opieki społecznej, a dziecko z dotowanych posiłków w szkole, co
bywa dodatkową niedogodnością.
W szczególnej sytuacji znajduje się dziecko wracające z emigracji,
które często ma za sobą doświadczenie dwukrotnego wykorzenienia.
Pierwsze wiąże się z wyjazdem z Polski, któremu towarzyszy pozostawienie szkoły, członków bliższej i dalszej rodziny oraz grupy przyjacielskiej.
Drugie ma miejsce przy okazji powrotu, któremu towarzyszy ponownie pozostawienie, tym razem w kraju emigracji, swojego środowiska
szkolnego i grupy rówieśniczej.
S. MacDonald, N. Arthur, Employees’ Perceptions of Repatriation, „Canadian Journal of Career Development” 2(2003).
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W zależności od wieku dziecka długość pobytu za granicą
może stanowić mniejszą lub większą część jego życia. Dla
12-latka trzyletni pobyt za granicą to 25% jego życia, a więc
proporcjonalnie okres tak długi, jak 10 lat dla 40-latka.

Ważny jest również okres życia, w którym dochodzi do wykorzenienia
dziecka. Wyjazd za granicę może być łatwiejszy dla dziecka młodszego (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) niż dla dziecka
pod koniec późnego dzieciństwa lub w wieku adolescencji. Różnica
ta wynika z zachodzących zmian w obszarze relacji społecznych.
W okresie późnego dzieciństwa ważnym, obok relacji z rodzicami,
źródłem wsparcia stają się dalsi członkowie rodziny i przyjaciele.
W okresie dorastania to właśnie rówieśnicy postrzegani są jako najważniejsze źródło wsparcia społecznego80. Dla dzieci młodszych
rodzice stanowią najważniejszą grupę wsparcia, a relacje z rówieśnikami (czy pojawiające się pierwsze przyjaźnie) nie są zbyt częste
i trwałe. Dopiero w okresie późnego dzieciństwa przyjaźnie stają się
trwalsze, a w okresie dorastania nabierają charakterystyki związku
intymnego, co przejawia się m.in. dzieleniem się osobistymi uczuciami
oraz myślami81. W tym okresie pojawiają się również pierwsze poważniejsze związki. Wyjazd do innego kraju dla dziecka w wieku szkolnym,
w okresie dorastania, oznacza zerwanie więzi z osobami ważnymi dla
80
M.J. Levitt, J. Levitt, G.L. Buston, N.A. Crooks, J.D. Santos, P. Telan, J. Hodgetts,
A. Milevski, Patterns of Social Support in the Middle Childhood to Early Adolescent Transition: Implications for Adjustment,„Social Development”, 3(2005), p. 398-420.
81
J. Youniss, Parents and Peers in Social Development, Chicago 1980.
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jego rozwoju, stanowiącymi jego grupę wsparcia oraz zapewniającymi mu poczucie bezpieczeństwa (np. grupa rówieśnicza, przyjacielska). Przeprowadzka wiąże się z umieszczeniem młodego człowieka
wśród rówieśników, którzy posiadają już ustalone relacje interpersonalne, a nawiązanie nowych głębokich więzi może być zadaniem
bardzo trudnym. Dodatkową barierą może stać się nieznajomość
języka oraz reguł społeczno-kulturowego funkcjonowania.
W momencie przyjazdu do szkoły w Polsce dzieci odmienne kulturowo mogą napotykać szereg barier we włączeniu się w pracę klasy.
Dodatkowo problem ten będą pogłębiały różnice między polską
a zagraniczną szkołą w zakresie kultury organizacji szkół i procesu
edukacyjnego (np. sposób prowadzenia zajęć, reguły nawiązywania
kontaktu z nauczycielem/nauczycielką, sposób i reguły traktowania
uczniów przez nauczycieli) oraz programu realizowanego w zakresie
poszczególnych przedmiotów.

Trzeba pamiętać, że wielu przedmiotów (jeżeli nie wszystkich)
dziecko nigdy nie miało okazji uczyć się w języku polskim.
Problemem jest więc nie tylko brak znajomości określonej
partii materiału, ale również nieznajomość polskiej
terminologii (np. z zakresu chemii, fizyki czy biologii).

W prawidłowej ocenie sytuacji ważne jest więc porównanie zakresu
materiału szkolnego, który dziecko poznało w szkole za granicą
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i poznanie umiejętności operowania tym materiałem w języku polskim. Rozwiązaniem, które bywało w przeszłości praktykowane przez
niektóre szkoły, jest umieszczanie dziecka w niższej klasie, po to, aby
mogło ono nadrobić braki programowe. Taka sytuacja nie zawsze
jest korzystna. Nadrobienie braków programowych może zachodzić
kosztem rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka, które borykając się z trudnościami ponownej adaptacji do nowej kultury, może
mieć dodatkowo trudności w nawiązaniu interakcji z młodszymi od
siebie kolegami i koleżankami z klasy. Umieszczenie dziecka w niższej
klasie w szczególności akcentuje jego odmienność od dzieci polskich,
a więc prowadzi do podwyższenia i tak już wysokiej i trudnej do pokonania bariery adaptacyjnej, przy jednoczesnym obniżeniu motywacji
do uczęszczania do szkoły. Ponadto nie jest to działanie trafne, jeżeli
wcześniej nie zostaną rozpoznane zasoby wiedzy ucznia.

Nieznajomość języka polskiego czy jego niewystarczająca
znajomość nie jest tożsama z nieznajomością treści
przedmiotowych. Umieszczenie dziecka w niższej klasie, w której
jest omawiany już znany mu materiał, dodatkowo nudzi i zniechęca.
Dużo trafniejszym rozwiązaniem jest zapewnienie pomocy
w opanowaniu treści przedmiotowych poprzez zajęcia dodatkowe
przygotowywane wspólnie przez nauczyciela danego przedmiotu
i specjalistę od nauczania języka polskiego jako obcego.
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Sytuacja osób w przypadku zmiany kultury jest co najmniej wyzwaniem,
a nierzadko stanowi również źródło poważnego stresu i dyskomfortu.
Napotykają one na swojej drodze wiele barier i trudności, które mogą
nie być dostrzegane przez osoby przebywające na stałe (a więc i biegłe) w kulturze polskiej. Po pierwsze, osoby (re)migrujące doświadczają nieznajomości miejsc, otoczenia, osób, zasad i reguł panujących w szkole i społeczeństwie. Mogą w związku z tym mieć poczucie
wyobcowania, braku poczucia bezpieczeństwa, które z kolei może
powodować ciągłe napięcie wynikające ze skupiania się na sytuacjach nowych i często nie do końca zrozumiałych. Dodatkowo osoby
takie często nie wiedzą, jak właściwie się zachować (np. nie znają
przyjętych reguł witania/żegnania się, zwracania się per pani/pan
zamiast po imieniu). Warto jednak pamiętać, że pomimo trudności
w zachowaniu (które de facto mogą wynikać z omówionego wcześniej szoku kulturowego), dziecko jest wartością bezwzględną.

Zaburzenia stresu pourazowego
Warto zwrócić uwagę, iż pewien odsetek osób (zarówno dorosłych,
jak i dzieci) przybywających do Polski mogło w przeszłości doświadczać bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia życia (np. uciekając z kraju pogrążonego w konflikcie zbrojnym). Tego typu traumatyczne wydarzenia mogą prowadzić do wykształcenia się zaburzenia
stresu pourazowego

(PTSD). Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją

DSM-V o PTSD można mówić, gdy spełnione są następujące kryteria:
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•

(kryterium A) osoba przeżyła traumatyczne wydarzenie (np. zagrożenie śmiercią, poważnym zranieniem) bezpośrednio lub pośrednio (mogła więc być tylko świadkiem wydarzeń),

•

(kryterium B) u osoby tej obserwuje się co najmniej jeden z następujących symptomów:
○○

mimowolne, intruzywne myśli, wspomnienia,

○○

powtarzające się sny dotyczące traumatycznego zdarzenia,

○○

stany dysocjacyjne (tzw. flashbacki) definiowane jako intensywne, ponowne doświadczenie wydarzeń traumatycznych,

○○

silny i trwały stres związany z bodźcami towarzyszącymi wydarzeniu traumatycznemu,

○○

silna reakcja fizjologiczna (np. przyśpieszenie rytmu akcji
serca) pod wpływem wspomnień,

•

(kryterium C) obserwuje się częste unikanie bodźców przypominających o wydarzeniu, na przykład (jeden lub więcej przejawów):
unikanie myśli, uczuć, stanów fizjologicznych, a także osób, miejsc,
rozmów, czynności, obiektów lub sytuacji, które mogą przywołać
wspomnienia o wydarzeniu,

•

(kryterium D) obserwuje się co najmniej dwie negatywne zmiany
w zakresie myśli i samopoczucia, które pojawiły się po traumatycznym wydarzeniu, na przykład:
○○

niemożność

przypomnienia

sobie

ważnych

elementów

wydarzenia,
○○

trwała i wzmożona negatywna ocena siebie, innych i świata
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(np. pogląd, iż „świat jest niegodziwy, każdy próbuje zrobić
człowiekowi krzywdę, trzeba się chronić i uciekać”),
○○

wzmożone obwinianie siebie lub innych za powód i konsek
wencje wydarzenia,

○○

negatywne, długo trwające stany emocjonalne (np. wstyd,
złość, strach),

○○

utrata zainteresowania aktywnościami, które w przeszłości
sprawiały przyjemność,

○○

poczucie wyobcowania i obojętności wobec innych,

○○

niemożność doświadczania pozytywnych emocji (np. radości,
miłości, szczęścia),

•

(kryterium E) obserwuje się co najmniej dwie zmiany w zakresie
pobudzenia, które pojawiły się po wydarzeniu:
○○

drażliwość lub agresywne zachowania,

○○

impulsywność lub autodestrukcyjne zachowania,

○○

bycie

w

ciągłej

gotowości

na

„czyhające

wszędzie

niebezpieczeństwo”,
○○

podwyższona podatność na „przestraszanie się”,

○○

problemy z koncentracją,

○○

zaburzenia snu.

Objawy te muszą utrzymywać się co najmniej miesiąc (kryterium E),
musi im również towarzyszyć znaczący dyskomfort oraz zakłócenie
codziennego funkcjonowania, a ich źródłem nie mogą być inne
zaburzenia, choroby lub przyjmowane leki lub środki.
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W odniesieniu do osób, które spełniają kryteria diagnostyczne PTSD
niezbędna będzie więc specjalistyczna psychoterapia połączona
z opieką lekarską. W takiej sytuacji konieczna jest bliska współpraca
lekarzy, psychologów, rodziców oraz nauczycieli. W tym kontekście
jedną z najskuteczniejszych metod pracy z osobami z PTSD i doświadczeniem traumy jest zorientowana na traumę psychoterapia poznawczo-behawioralna

zaburzeń

stresowych

pourazowych82.

Należy

bezwzględnie pamiętać, że dziecko doświadczające wydarzeń traumatycznych musi być otoczone szczególną opieką specjalistyczną
przez osoby do tego przeszkolone i kompetentne.

Przygotowanie polskich rodziców na przyjęcie
dziecka z innego kręgu kulturowego w klasie ich
dziecka
Podobnie, jak w szkole, gdzie nauczyciel przygotowuje społeczność
uczniowską na przyjęcie ucznia z doświadczeniem migracyjnym,
również przygotowani na to wydarzenie powinni być rodzice. W tym
wypadku warto poinformować ich o przyjęciu nowego ucznia, zanim
trafi on do klasy. Rodzice mogą prezentować bardzo różnorodne
postawy wobec osób odmiennych kulturowo i etnicznie więc ważne
jest, aby postawy takie, choćby w podstawowym stopniu, skonfron82
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w: A. Popiel, Zorientowana na traumę
psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń stresowych pourazowych, „Psychiatria” 6(4)2009, s. 124-133. https://www.researchgate.net/publication/279786593_
Zorientowana_na_traume_psychoterapia_poznawczo-behawioralna_zaburzen_stresowych_pourazowych_Trauma-focused_cognitive-behavioural_therapies_for_post-traumatic_stress_disorder
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tować i przepracować podczas zebrania. W tym kontekście warto
zwrócić uwagę na:
•

Przekazanie

informacji

– rodzice powinni być rzetelnie i adekwat-

nie poinformowani o kwestiach związanych z przyjęciem nowego
dziecka do klasy, jego kulturą pochodzenia, zapleczem i doświadczeniem, a także o zjawisku odmienności kulturowej oraz wartości
związanej z kształceniem w kulturowo zróżnicowanej klasie. Warto
również krótko omówić zjawisko migracji, tak aby pokazać kontekst procesów społecznych zachodzących w skali kraju.
•

Obawy

i uprzedzenia

– warto pamiętać, iż rodzice mogą stereoty-

powo postrzegać osoby pochodzące z odmiennych grup kulturowych i etnicznych. Mogą się więc wśród nich ujawniać obawy
i różne emocje (często niestety negatywne). Choć postawy
rodziców mogą być bardzo różne wobec dzieci pochodzących
z innego kręgu kulturowego, to należy stworzyć przestrzeń do ich
przepracowania. Szczególnie w przypadku postaw negatywnych
należy wyrazić stanowczy sprzeciw, by nie tworzyć atmosfery
przyzwolenia na wyrażanie stereotypowych lub krzywdzących
poglądów. W tym wypadku można poinformować rodziców, że
dla zachowania odpowiedniego kontekstu edukacyjnego całej
klasie, niezwykle ważne jest zapewnienie wszystkim uczniom bezpiecznej i akceptującej atmosfery, niezależnie od ich pochodzenia. Warto również zapewnić rodziców o objęciu dzieci odpowiednią opieką psychologiczno-pedagogiczną związaną z przyjęciem
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do społeczności klasowej osoby odmiennej kulturowo. Może to
być szczególnie istotne dla zminimalizowania poczucia zagrożenia. Istotnym elementem pracy z rodzicami jest również pokazanie im korzyści związanych z funkcjonowaniem dzieci w klasie
różnorodnej kulturowo i kształtowaniem postaw akceptacji oraz
tolerancji względem osób odmiennych kulturowo.

Praca z rodzicami pochodzącymi z kultury przyjmującej pozwoli na
przeciwdziałanie powstawaniu, ugruntowywaniu oraz ujawnianiu
negatywnych postaw, stereotypów i niechęci, które z kolei
mogą być przejmowane i ujawniane przez dzieci w klasie.

Dobre praktyki w integracji dzieci
cudzoziemskich z uwzględnieniem
innych krajów europejskich
(Joanna Durlik-Marcinowska, Joanna GrzymałaMoszczyńska, Paulina Szydłowska)

Jak pomóc uczniom w adaptacji?
Na sukces adaptacyjny dziecka i powodzenie w integracji całej klasy
składa się szereg czynników. Mając na uwadze fakt, że dziecko nie
jest odosobnioną jednostką, tylko częścią rodziny i osobą, która ma
stanowić część grupy, należy spojrzeć na proces wsparcia takiego
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dziecka z perspektywy systemowej. Oznacza to, że musimy uwzględnić zarówno grupę rówieśniczą, konkretne przygotowawcze działania
przed przyjęciem ucznia do klasy, jak i środowisko rodzinne. Zaprezentowane metody w większości można zastosować bez względu na
wiek uczniów i uczennic, warto jednak zastanowić się, w jaki sposób
dostosować je do konkretnej grupy.

Tabela 11. Jak przygotować klasę na przybycie nowej osoby?

Przede wszystkim

Bezpośrednio przed
przybyciem nowego
ucznia/uczennicy

Pierwsze dni po
przybyciu nowej osoby

99opowiedzmy klasie, kto
i kiedy do nich dołączy

99wspólnie z klasą oprowadźmy nową osobę
po szkole

99porozmawiajmy z uczniami na temat ich
oczekiwań i obaw

99prowadźmy systematyczną edukację
antydyskrymina-cyjną

99przygotujmy wspólnie
pakiet powitalny poszukajmy informacji na
temat kraju, z którego
przyjeżdża nowa osoba,
nauczmy się podstawowych zwrotów w jej
języku
99wyznaczmy wspólnie osobę/y
odpowiedzialną/e za
opiekę nad nowym
uczniem na samym
początku

Źródło: opracowanie własne
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99przeprowadźmy zajęcia
zapoznawcze, na
których wszyscy się
przedstawią
99i w miarę czasu zagrają
wspólnie w gry integracyjne
99uważajmy i na sytuacje
i nieporozumienia, które
mogą wynikać z różnic
kulturowych i niewystarczającej znajomości
języka, zarówno w interakcjach z uczniami,
jak i z innymi nauczycielami i resztą personelu
szkolnego

W jaki sposób przygotować klasę do przyjęcia
ucznia z innej kultury?
Nie zawsze z wyprzedzeniem udaje nam się dowiedzieć o tym, że do
klasy dołącza nowe dziecko. Czy jest to na przykład Amira pochodząca z Syrii, czy Jaś Kowalski wracający z Londynu, zazwyczaj dowiadujemy się z dnia na dzień. Zupełnie zrozumiałe, że może wywołać
to zarówno w nas, jak i w klasie różne, nie zawsze łatwe emocje.
Dlatego ważne jest, aby przygotowania klasy na przyjęcie ucznia
czy uczennicy z innej kultury nie traktować jako jednorazową interwencję, ale element codziennej pracy nad budowaniem otwartości
i rozwijaniem empatii. Dotychczas w Polsce powstało bardzo wiele
materiałów, które zawierają konkretne narzędzia dotyczące edukacji
międzykulturowej skierowane do uczniów w różnym wieku. Dla młodszych dzieci bardziej nadają się na przykład stworzone przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku „Przygody innego”83 czy dostępny na
stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji „Kompasik”84. Do pracy z młodzieżą polecamy materiały tworzone przez Polskie Forum Migracyjne,
takie jak „Szkoła Integracji Kulturowej”85 czy „Inny w Polskiej Szkole”86,
Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej, np. serię „Narracje
Migrantów”87 czy realizowane przez CEO projekty, np. „Rozmawiajmy

83
https://www.researchgate.net/publication/319433974_PRZYGODY_INNEGO_
BAJKI_W_EDUKACJI_MIEDZYKULTUROWEJ
84
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/185/Kompasik.pdf
85
https://forummigracyjne.org/npub/szkola-integracji-miedzykulturowej
86
https://forummigracyjne.org/npub/inny-w-polskiej-szkole
87
http://ffrs.org.pl/aktualne-dzialania/nm/o-filmach/
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o uchodźcach”88. Można z nich korzystać w ramach godziny wychowawczej oraz innych dodatkowych zajęć.

Ilustracja 46. Ważne jest, aby przygotowania klasy na przyjęcie ucznia z innej
kultury nie traktować jako jednorazową interwencję, ale element codziennej
pracy nad budowaniem otwartości i rozwijaniem empatii.

Źródło: Adobe Stock

Sposobem na poszerzanie świadomości uczniów w zakresie zróżnicowania kulturowego może być rozmawianie podczas lekcji wychowawczych na temat własnych doświadczeń uczniów z pobytów za
granicą, spotkań z osobami należących do innych kultur, doświadczeń osób z bliskiej rodziny. Obecnie wiele dzieci ma w rodzinie kogoś,
kto przez jakiś czas mieszkał za granicą, coraz więcej dzieci często

88

https://migracje.ceo.org.pl/
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wyjeżdża za granicę na wycieczki i wakacje – można więc zapytać,
co je podczas takich wyjazdów zaskakuje, dziwi, może stresuje, i spróbować bliżej przyjrzeć się tym doświadczeniom, pokazując, że są one
bardzo uniwersalne i że zetknięcie z nową kulturą zawsze jest swego
rodzaju wyzwaniem, nawet jeśli znajdujemy się w stosunkowo bezpiecznej pozycji gościa czy turysty.

Sposobem na poszerzanie świadomości uczniów w zakresie
zróżnicowania kulturowego może być rozmawianie podczas
lekcji wychowawczych na temat ich doświadczeń
z pobytów za granicą, spotkań z osobami należącymi do
innych kultur, doświadczeń osób z bliskiej rodziny.

Kluczowym momentem jest dzień, w którym dziecko po raz pierwszy
pojawi się w klasie. W zależności od jego osobowości i wcześniejszych
doświadczeń pierwsze dni mogą być dla niego niezwykle trudne.
Warto więc uważnie mu się przyglądać i dołożyć wszelkich starań, aby
zapobiec sytuacjom, które mogą nasilić stres. Dziecku trafiającemu do
nowej szkoły dużą ulgę może sprawić fakt znajomości przez nauczyciela, a także dzieci w klasie, kilku podstawowych zwrotów w jego
języku, takich jak „dzień dobry”, „dziękuję”, „do widzenia”. Jeśli istnieje
taka możliwość warto, aby nauczyciel spotkał się z uczniem przed wejściem do klasy, zamienił z nim kilka słów, oprowadził po szkole. W przypadku młodszych dzieci przewodnikiem po szkole może być nauczy-
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ciel wraz z innym uczniem czy uczennicą, w przypadku nastolatków
rolę przewodnika spokojnie można powierzyć rówieśnikom.

Okazanie otwartej postawy poprzez znajomość kilku słów w języku
ucznia, oprowadzenie go po szkole, może pomóc w nawiązaniu
z nim relacji i zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa.

Trudno udzielić uniwersalnych rad, co konkretnie powinien robić
nauczyciel, aby pomóc w przyjęciu nowego ucznia. Wiele zależy od
indywidualnych cech i predyspozycji dziecka. Uczniowi odważnemu,
pewnemu siebie, najlepiej posłużyć może np. stworzenie licznych okazji do poznawania nowych osób, opowiadania o sobie, podczas gdy
osobie nieśmiałej taka intensywna ekspozycja na nowe środowisko
może przysporzyć dodatkowego napięcia, które nie pojawiłoby się,
gdyby w pierwszych dniach pozwolono jej po prostu przyglądać się
nieco z boku nowemu otoczeniu. Rolą nauczyciela jest nie tylko wprowadzenie dziecka do zespołu klasowego, lecz także pomoc w nawiązaniu relacji z rówieśnikami.
Pierwsze spotkanie z nowym uczniem najlepiej rozpocząć od wzajemnego przedstawienia się. Należy przy tym unikać sytuacji, w której uczeń staje naprzeciwko klasy i sam przedstawia się innym: zdecydowanie lepiej zaaranżować sytuację, w której wszyscy, łącznie
z nauczycielem, mówią lub pokazują coś na swój temat – adekwatnie
do poziomu znajomości języka. Warto wprowadzić gry integracyjne.
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Można stworzyć kartę pracy, w ramach której uczniowie rysują np.
ulubiony film, książkę, potrawę, zabawę, miejsce czy ulubioną osobę
– można wtedy popracować nad szukaniem podobieństw i różnic
w preferencjach dzieci, zagrać w prostą grę słowną: mam na imię
Marek i lubię robić tak (dziecko wtedy pokazuje czynność, którą lubi
wykonywać – taniec, gra w piłkę) – następnie cała grupa powtarza
zdanie i pokazuje czynność wskazaną przez Marka. W grupie starszych
uczniów można zastosować grę „mapa świata”. Prosimy uczniów, by
wyobrazili sobie, że powierzchnia klasy jest mapą globu, a następnie,
by każdy ustawił się w miejscu państwa, w którym był, mieszkał albo
do którego chciałby pojechać. Następnie każda osoba opowiada
krótko, jakie państwo wybrała i dlaczego. Gra ta pozwala uczniom
dowiedzieć się czegoś o sobie nawzajem oraz nawiązać interakcje
podczas lokalizowania poszczególnych państw w przestrzeni.

Ilustracja 47. Pierwsze spotkanie z nowym uczniem najlepiej rozpocząć od
wzajemnego przedstawienia się. Najlepiej zaaranżować sytuację, w której
wszyscy, łącznie z nauczycielem, mówią lub pokazują coś na swój temat.

Źródło: Adobe Stock
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Niezwykle ważne jest, aby dziecko od pierwszych dni czuło wsparcie
ze strony rówieśników. Sprawdzoną praktyką pomagającą osiągnąć
ten cel jest wprowadzenie w klasie funkcji opiekuna. Taka osoba
będzie pomagać zarówno w nauce, jak i w kwestiach organizacyjnych, związanych z orientacją w przestrzeni szkolnej, a także towarzys
kich – ułatwiać odnalezienie się w środowisku rówieśniczym. Może to
być osoba z klasy (tak jak często robi się to w szkołach brytyjskich lub
w USA), ale może być to również starszy uczeń z wyższej klasy (jak na
przykład w szkołach hiszpańskich). Warto również, aby taki opiekun
był osobą cieszącą się uznaniem i dobrą pozycją w klasie, może być
to także funkcja pełniona rotacyjnie przez kilka osób.
Nowego ucznia należy też koniecznie zapoznać z obowiązującymi
w szkole i klasie zasadami, a także, co nie mniej istotne, porozmawiać z nim o zwyczajach, jakie obowiązywały w jego dotychczasowej szkole. Wspólne stworzenie kontraktu lub ewentualne przeformułowanie tego, który obowiązywał wcześniej, może pomóc nowemu
uczniowi w zrozumieniu zasad panujących w szkole. Na przykład,
chodzenie po klasie w trakcie lekcji czy komentowanie wypowiedzi
nauczyciela są zupełnie naturalne w szkole w Anglii czy Irlandii, a wyrażanie swojego zdania przez uczniów czy reagowanie na zachowania
niezgodne z panującymi zasadami (np. na ściąganie) są tam wręcz
pożądane. Krytyczne przyjrzenie się zasadom panującym w obu szkołach (tj. polskiej i dotychczasowej szkole nowego ucznia) może być
bardzo cenne dla wszystkich stron: nie tylko dla nowej osoby, lecz
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także dla klasy i nauczyciela. Pozwala dowiedzieć się, jak funkcjonują
zagraniczne szkoły, ale może też stać się źródłem inspiracji i sprowokować cały zespół do otwartej dyskusji, czego tak naprawdę uczniowie i nauczyciele oczekują od siebie nawzajem i jak można by było
usprawnić ich współpracę.

Jak indywidualnie wspierać adaptację?
Jeśli to możliwe, warto ustalić dla dziecka

okres ochronny,

w ramach

którego zamiast regularnych ocen będzie otrzymywało ocenę opisową. Pomoże mu to na stopniowe wdrożenie się do nowego systemu
edukacji, a także na nadrobienie przynajmniej części zaległości spowodowanych różnicami programowymi i językowymi bez dodatkowych obaw o złe oceny. Rozwiązaniem systemowym, które może
być bardzo pomocne dla adaptacji kulturowej i językowej nowego
ucznia, jest możliwość zatrudnienia przez szkołę pomocy nauczyciela,
czyli osoby, która pełni rolę

asystenta kulturowego.

Nie musi to być

osoba mająca przygotowanie pedagogiczne, wymaganymi kompetencjami mogą być jedynie znajomość języka i kultury kraju, z którego
pochodzi89. Rozwiązanie takie z powodzeniem stosowane jest m.in.
w krajach skandynawskich i Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z art. 165 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz.
910).

89
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Poza potencjalnymi trudnościami, uczniowie z doświadczeniem
migracyjnym mają dużo zasobów, z których warto korzystać
w procesie adaptacji. Trudności, z jakimi się borykają, takie jak
konieczność nadrobienia zaległości językowych i programowych,
niejednokrotnie powodują spadek samooceny i zmęczenie.
Bazowanie na mocnych stronach dziecka pomoże mu utrzymać
motywację do pracy, podnieść samoocenę i samopoczucie.

Najczęściej zasobem powracającego dziecka czy dziecka cudzoziemskiego jest zaawansowana znajomość języka obcego. Można te
kompetencje wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych, traktując je jako
eksperta/ekspertkę w tej dziedzinie. Może to pozytywnie wpłynąć na
poziom samooceny dziecka, ale też przynieść pożytek innym uczniom:
podnieść atrakcyjność lekcji języka, bo pokaże im żywy, mówiony
język. Jak pokazują wypowiedzi zarówno uczniów, jak i nauczycieli,
którzy stosowali taką strategię na lekcjach języka niemieckiego lub
angielskiego, działania takie były bardzo pozytywnie odbierane przez
całą klasę90. Należy tę inspirację traktować z pewną ostrożnością,
jeśli pracujemy z dzieckiem nieśmiałym, dla którego bycie w centrum
uwagi może być stresujące. Nie zapominajmy również, że dziecko
mogło mieć duże osiągnięcia z matematyki, fizyki czy chemii – warto
rozpoznać jego zainteresowania i dbać o rozwijanie mocnych stron,

H. Grzymała-Moszczyńska, J. Grzymała-Moszczyńska, J. Durlik, P. Szydłowska.
(Nie)łatwe powroty do domu?, dz. cyt.
90
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które mogą pozostać niezauważone przez brak znajomości terminologii przedmiotowej.
Warto pamiętać też o zainteresowaniach artystycznych czy sportowych. Zachęcenie do uczestnictwa w ulubionych zajęciach pozalekcyjnych nie tylko będzie atrakcyjne, lecz także pozwoli na poznanie
osób o podobnych pasjach, nawiązanie przyjaźni i wymianę doświadczeń, co znacznie ułatwi dziecku adaptację w nowym środowisku.
Dodatkową mocną stroną dzieci, które mieszkały w innych krajach są
ich kompetencje społeczne wynikające z kontaktu z innymi kulturami:
tolerancja, otwartość, umiejętność współpracy z odmiennymi kulturowo i językowo osobami.
Sposobem na docenienie kompetencji dziecka jest tworzenie okazji, by mogło prezentować swoją unikatową wiedzę na temat kraju,
z którego przybyło. Przykładowo klasa może podczas lekcji wspólnie
stworzyć mapę, na której nowy uczeń zaznaczy swoje poprzednie
miejsce zamieszkania i opowie o nim. Pozostałe dzieci mogą zaznaczyć i opisać odwiedzone przez siebie zakątki świata lub kraje, do których wyemigrowali członkowie ich rodzin. Można dodatkowo dodać
prośbę o zaznaczenie na mapie swojego ulubionego miejsca – rozbieżności lub zbieżności związane z miejscem pochodzenia i miejscem idealnym mogą być okazją do dyskusji. Poza zgromadzeniem
informacji na temat wielu państw i poszerzeniem geograficznej i społecznej wiedzy uczniów, taka zabawa pozwala uświadomić im, że we
współczesnym świecie niemal każdy ma za sobą (lub w swoim najbliż-
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szym otoczeniu) krótko- lub długotrwałe doświadczenie migracyjne.
Bycie otwartym wobec kulturowej odmienności powinno zatem być
wyjściową postawą każdego człowieka. Ponadto prostym, a zazwyczaj sprawiającym satysfakcję dzieciom sposobem, jest zapisywanie
łatwych słów na tablicy w ich języku – jest to tym bardziej atrakcyjne,
jeśli alfabet języka pochodzenia dziecka jest odmienny od łacińskiego.

Ważne jest, aby w ocenie mocnych stron i zasobów dziecka
nie kierować się stereotypami, a raczej własnymi obserwacjami
i informacjami uzyskanymi podczas wywiadu edukacyjnego.

Czasami z góry zakładamy, że np. dziewczynka z Ukrainy na pewno
umie i lubi śpiewać, więc zachęcamy ją na siłę do śpiewania, co może
wywołać u niej dodatkowy, niepotrzebny stres. Postarajmy się uważniej obserwować zainteresowania dziecka. Poza wywiadem edukacyjnym z rodzicem dobrze jest przeprowadzić rozmowę z samym
dzieckiem. Jego mocne strony warto ocenić indywidualnie, np. zapytać, co lubi robić w szkole i poza szkołą, jaki był jego ulubiony przedmiot w szkole i dlaczego, czy brało udział w dodatkowych zajęciach
(artystyczne, sportowe, kółka przedmiotowe), konkursach, jakie ma
marzenia i plany na przyszłość. Warto poinformować rodziców i uczniów, jeżeli w okolicy są ośrodki, w których można poszukać pozaszkolnego wsparcia, na przykład świetlice środowiskowe czy domy kultury.
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W jaki sposób włączyć rodziców w proces
wspierania adaptacji dziecka?
Różnice kulturowe dotyczą zarówno kontaktu z dzieckiem, jak i rodzicami. Rodzice, podobnie jak dziecko, są przyzwyczajeni do innych
norm i zasad panujących w szkole. Część zasad funkcjonowania placówki przyjmują jako oczywistość, np. to, że tak jak w Anglii, rodzice
nie angażują się w odrabianie lekcji z dzieckiem w domu. Z tego
względu bardzo ważne jest poświęcenie czasu na spotkanie z rodzicami, w ramach którego zostanie przeprowadzony wywiad edukacyjny dotyczący mocnych i wymagających pracy stron dziecka oraz
przekazane zostaną informacje na temat zasad panujących w szkole,
a także tego, jak wygląda system edukacji w Polsce. Sam wywiad
edukacyjny powinien obejmować gromadzenie informacji na temat
osiągnięć dziecka – ocen otrzymywanych z różnych przedmiotów, ale
też podstawowych problemów zdrowotnych i rozwojowych.
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POGŁĘBIONY WYWIAD EDUKACYJNY: porównanie
warunków nauki dziecka obecnie i w przeszłości91

I. Jak wyglądała edukacja dziecka wcześniej?
1. Uczęszczanie do szkoły – od kiedy/jak długo?
2. Język obcy – jaki? Ile godzin tygodniowo? Od
kiedy?
3. Matematyka, historia świata, biologia, geografia, nauki ścisłe, informatyka, plastyka, muzyka,
wychowanie fizyczne – jaki zakres wiadomości?
W jaki sposób były realizowane?
4. W jaki sposób wyglądały lekcje, czy były zadania
domowe, praca w grupach, itd.?
5. Czy dziecko powtarzało klasę/rozpoczęło naukę
wcześniej niż rówieśnicy?
6. Jak liczne były klasy, czy były łączone?
7. Oceny dziecka – jak wyglądały?

91
Wywiad został stworzony przez psycholożki: Aleksandrę Chomicz oraz Annę Kordzińską-Grabowską w ramach projektu „Nauczyciele na rzecz wysokiej jakości edukacji
uczennic i uczniów z doświadczeniem migracji” realizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej.
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II. Motywacja szkolna
1. Czy dziecko chętnie chodziło do szkoły?
2. Czy pojawiły się jakieś lęki/opór/bunt przed szkołą?
Czym to było spowodowane?
3. Czy dziecko samo odrabiało lekcje/trzeba je było
pilnować (zwrócić uwagę na wiek dziecka), przypominać o zadaniach domowych?
4. Czy rodzice zauważyli wcześniej jakieś kłopoty
w nauce wynikające np. z osłabionej koncentracji, częstego zapominania, braku chęci do pracy?
III. Stan fizyczny
1. Wzrok – czy dziecko nosi/nosiło/powinno nosić
okulary?
2. Słuch – czy są/były jakieś kłopoty?
3. Choroby przewlekłe, przyjmowane leki.
4. Ogólny stan zdrowia – czy często choruje?
5. Niepełnosprawności ruchowe, utrudnienia w poruszaniu się lub pisaniu, czy dziecko było pod opieką
poradni psychologiczno-pedagogicznej?
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Jeśli dowiemy się, że dziecko w innym kraju posiadało orzeczenie
o kształceniu specjalnym lub pozostawało pod opieką z uwagi na
trudności w uczeniu – odsyłamy rodzica do poradni psychologiczno-pedagogicznej (podając adres i numer kontaktowy) w celu wydania
aktualnych i obowiązujących w Polsce dokumentów, które pozwolą
na dostosowanie form wsparcia do potrzeb dziecka. Informacje,
które szkoła (nauczyciel, dyrekcja) przekazują rodzicom nowego ucznia powinny obejmować zarówno formalne/prawne aspekty, jak np.
obowiązek uczestniczenia w wywiadówkach, uzupełniania usprawiedliwień nieobecności dziecka w szkole, jak i edukacyjne, związane
z poziomem zaangażowania rodzica w pracę z dzieckiem w domu
(odrabianie zajęć, prowadzenie ćwiczeń, kontynuowanie pracy
korekcyjno-kompensacyjnej w domu, jeśli jest taka potrzeba), jakie
należy kupić podręczniki i przybory szkolne (w niektórych szkołach za
granicą dzieci dostają pakiet podręczników ze szkoły), jak i informowanie o wynikach przesiewowych badań logopedycznych czy pedagogicznych. Warto przekazać informację o ich wyniku bezpośrednio
rodzicowi oraz wskazać dalsze kroki. Można też przekazać rodzicowi
ogólne informacje o systemie edukacji (podział na klasy I-VIII, różnorodność szkół ponadpodstawowych). Uwzględniamy również prawa
uczniów – informujemy o możliwości korzystania z dodatkowych lekcji języka polskiego jako obcego, a także o możliwości uczestnictwa
w zajęciach wyrównawczych czy zatrudnienia przez szkołę asystenta
kulturowego.
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Warto również pamiętać, aby wziąć pod uwagę status rodziny i zapytać o to, czy dziecko ma możliwość korzystania z komputera w domu
w celu rozwiązania zadań domowych. Ze względu na niewystarczającą znajomość języka polskiego rodzic może nie wiedzieć, że taki fakt
należy zgłosić wychowawcy. Sam w poczuciu zagrożenia może mieć
trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji, a informacja o braku
komputera może być również trudna do przekazania ze względu na
poczucie wstydu czy lęk przed oceną. Dlatego warto pytać wprost
o kwestie, takie jak możliwości zapewnienia dziecku narzędzi do pracy
czy uczestniczenia w wycieczkach. Należy jednak robić to na osobności lub pisząc prywatną wiadomość do rodzica, zapewniając mu dyskrecję i poczucie wsparcia. Gdy dowiadujemy się, że rodzina może
mieć problemy finansowe, dyskretnie odsyłamy rodzica do instytucji,
które mogą udzielić im wsparcia materialnego, takie jak np. MOPS.
Nie wszystkim cudzoziemcom jednak taka pomoc przysługuje. O tym,
kto może korzystać ze świadczeń społecznych, dowiedzieć się można
z rozdziału Świadczenia społeczne przysługujące cudzoziemcom.
Jeśli rozmowa z rodzicem jest utrudniona ze względu na nieznajomość
języka polskiego, warto rozważyć uczestnictwo tłumacza w spotkaniu. Mamy świadomość, że trudne może być zorganizowanie profesjonalnego tłumacza, natomiast warto bazować na zasobach – być
może pomocy innych rodziców, którzy w Polsce są już zaadaptowani
i chcieliby pomóc, asystenta kulturowego, czy na przykład studenta
filologii.
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Rodzice mogą doświadczać stresu akulturacyjnego, podobnie jak
dzieci. Często to oni doświadczyli traumatycznych wydarzeń związanych z koniecznością przeprowadzenia się do innych krajów. Dzieci,
nie zawsze świadome sytuacji, towarzyszą rodzicom w tym procesie,
przejmując ich emocje, trwając w poczuciu niepewności, nie rozumiejąc sytuacji. Czasami rodzice, chcąc chronić dzieci, ukrywają
przed nimi powód zmiany miejsca zamieszkania. Może to szczególnie
dotyczyć migrantów przymusowych. Niektóre rodziny przeżywają wielokrotne traumy najpierw dotyczące wojny, a później np. doświadczania dyskryminacji w kraju przyjmującym. Takie rodziny powinny zostać
objęte kompleksowym wsparciem psychologicznym. Wiele z nich nie
wie, gdzie szukać pomocy, jakie prawa im przysługują.

Jak konkretnie możemy wspierać integrację?
Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów dotyczących działań wspierających proces integracji nowo przybyłych uczniów i ich rodzin z resztą
środowiska szkolnego:

Dzień otwarty
Warto zorganizować dzień otwarty, w ramach którego dziecko
z pomocą rodziców mogłoby przedstawić elementy kultury kraju
pochodzenia: język, kulinaria, muzyka, bajki, kaligrafia czy jakieś znane
osoby pochodzące z danego kraju (np. aktorzy, artyści, sportowcy,
naukowcy). Warto zwrócić uwagę, aby sposób prezentacji nie umac-
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niał stereotypów narodowych (np. nie wszystkie dzieci pochodzące
z krajów arabskich są muzułmanami, nie wszystkie dzieci ukraińskie są
szczególnie uzdolnione muzycznie, etc.).

Dostępne wywiadówki
W kontekście zebrań pamiętajmy o rodzicach dzieci cudzoziemskich,
którzy posiadają ograniczoną znajomość języka polskiego. Można
zaprosić ich kilka minut wcześniej lub dopytać po zakończeniu wywiadówki czy wszystko zrozumieli. Można też wcześniej zasugerować
rodzicom, aby w miarę możliwości na spotkaniu pojawili się z tłumaczem lub asystentem kulturowym, osobą z rodziny, która posiada lepszą znajomość języka polskiego. Jeśli to tylko możliwe, należy unikać
sytuacji, w której tłumaczem jest samo dziecko.

Przygotowanie polskich rodziców
Zwykle bardzo istotną rolę pełnią rodzice dzieci, które już są w klasie – od ich postawy zależy to, w jaki sposób dzieci przyjmą swoich
cudzoziemskich rówieśników. Jeśli istnieje taka możliwość, warto zorganizować dla nich spotkanie dotyczące psychologicznych aspektów migracji – może być ono prowadzone przez pedagoga, psychologa szkolnego lub nauczyciela, który jest zainteresowany tematem.
W ramach takiego spotkania warto zachęcić rodziców, aby pozytywnie nastawiali swoje dzieci do kontaktu z nowo przybyłymi rówieśnikami, rozmawiali z dziećmi o różnicach kulturowych, pokazując ich
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ciekawe aspekty. Warto także zachęcić do wspólnych poszukiwań
informacji na temat kraju, z którego przyjedzie dziecko lub odwołać
się do doświadczeń migracji rodziny czy innych znajomych osób.

Dobre praktyki w Europie
Ciekawym rozwiązaniem w niemieckich szkołach, w których funkcjonują klasy „powitalne” (Willkommenklassen, podobne do polskich
oddziałów przygotowawczych) jest
mogą spotykać się

sala, w której wszyscy rodzice

o dowolnej porze dnia. W sali dostępny jest czaj-

nik i tablica z ogłoszeniami w różnych językach – rodzice, zarówno ze
społeczności przyjmującej, jak i nowo przybyli, mogli się tam spotkać
i porozmawiać.
Inne rozwiązanie, tym razem zaczerpnięte z Hiszpanii, polega na zorganizowaniu

klubu czytania dzieciom książek na głos.

W ramach grupy

polscy rodzice czytają zarówno w języku polskim (a więc w języku kraju
pochodzenia), jak i w różnych innych językach. Dzieci tłumaczą treści
między sobą. Także tworzenie ilustracji do bajek wspólnie z rodzicami
może być ciekawą aktywnością twórczą i integracyjną.
Podobne rozwiązania stosowane są w niektórych szkołach francus
kich i włoskich, gdzie od czasu do czasu zaprasza się rodziców uczniów mniejszościowego pochodzenia, by przeprowadzili dla całej
klasy zajęcia z podstaw swojego języka i kultury.
W niektórych polskich szkołach sobotnich w Hiszpanii
są lekcje języka polskiego dla rodziców.
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organizowane

Przykładowo mama lub tata

pochodzenia hiszpańskiego, uczestniczy równolegle z dzieckiem
w zajęciach języka polskiego. Bardzo pozytywnie wpływa to na motywację dzieci do podtrzymywania własnej kultury. Stworzenie możliwości korzystania z lekcji polskiego dla rodziców może pozytywnie wpłynąć na proces akulturacji całej rodziny.

Uczeń z doświadczeniem migracji = uczeń
dwujęzyczny
Jednym z ważniejszych wyzwań, z którym od samego początku mierzą się uczniowie z doświadczeniem migracji, jest niedostateczna znajomość języka polskiego, która uniemożliwia im pełne uczestniczenie
w życiu szkoły i skuteczną naukę. Warto zaznaczyć, że dotyczy to
nie tylko uczniów pochodzących z innych krajów, ale również dzieci
i młodzieży polskiego pochodzenia, które albo urodziły się za granicą,
albo po pewnym okresie mieszkania za granicą wracają z rodziną do
Polski. Bez względu na kontekst, dziecko, które posługuje się dwoma
językami (nawet nie w pełni doskonale!) powinniśmy uważać za dwujęzyczne i zadbać, by dwujęzyczność ta została w procesie edukacyjnym zachowana, a dziecko rozwijało znajomość obu języków tak
wszechstronnie, jak to tylko możliwe.
Najnowsze badania pokazują, że
92

korzyści

z dwujęzycznością wiąże się szereg

, o które warto zabiegać:

92
Dużo informacji o korzyściach z dwujęzyczności, rozwoju językowym dzieci dwujęzycznych i pracy z nimi można znaleźć na przykład na stronie: https://dwujezycznosc.
info/ lub http://langusta.edu.pl/bm/ – strony te warto również polecić rodzicom, którzy
posługują się językiem polskim.
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•

może sprawiać, że dzieci lepiej funkcjonują społecznie (np. są
w stanie lepiej przyjmować perspektywę innych osób),

•

może korzystnie wpływać na funkcjonowanie poznawcze (np.
dwujęzyczne dzieci skuteczniej ignorują nieistotne informacje, co
z kolei może dobrze wpłynąć na wyniki w nauce),

•

pomaga szybciej uczyć się kolejnych języków.

Dzieje się tak bez względu na to, jaką konfiguracją języków dziecko
mówi – czy będzie to polski i francuski albo niemiecki, czy może polski i ukraiński lub romski. Przykłady te są podane nieprzypadkowo,
zdarza się bowiem, że języki oceniamy na podstawie ich „użyteczności”, zakładając na przykład, że dobra znajomość ukraińskiego
nie będzie w przyszłości niezbędna wychowującemu się w Polsce
dziecku pochodzącemu z Ukrainy, lepiej zatem, by skupiło się ono na
doskonaleniu polskiego, a później uczeniu kolejnych języków obcych,
np. angielskiego. Założenie to jest krótkowzroczne, przede wszystkim
dlatego, że język jest niezbędnym środkiem do zachowania kontaktu z kulturą pochodzenia, rodziną w kraju, co z kolei jest niezwykle
istotne dla kształtowania się tożsamości młodej osoby. Przemawiający do wyobraźni dzieci wychowujących się w rodzinach polskich za
granicą. Wielu rodzinom zależy na przekazaniu dzieciom ojczystego
języka i tradycji. Podobnie jak oczekujemy od systemu edukacyjnego
w innym kraju wsparcia dla takich działań, powinniśmy dbać o to,
żeby osobom obcego pochodzenia łatwo było w naszym kraju pielęgnować ich język i tradycje.
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Język jest niezbędnym środkiem do zachowania kontaktu
z kulturą pochodzenia i rodziną, co jest niezwykle istotne
dla kształtowania się tożsamości młodej osoby.

Częste jest przekonanie, że dziecko dwujęzyczne nie będzie znało
dobrze żadnego języka – nie jest to prawda. Jeśli dziecko ma regularny
kontakt z dwoma językami, możemy być spokojni, że opanuje każdy
z nich wystarczająco dobrze. Wprawdzie zdarza się, że dzieci dwujęzyczne osiągają pewne etapy rozwoju językowego nieco później niż
ich jednojęzyczni rówieśnicy, ale ta różnica zwykle szybko znika. Warto
pamiętać też, że dzieci dwujęzyczne, które zaczynają już mówić, mogą
mieszać oba języki, czasami też zaczynają mówić bardziej płynnie
w jednym języku, a w drugim mniej i z większą liczbą błędów. Nie ma
się czym przejmować, są to naturalne zjawiska dla funkcjonowania
osób dwujęzycznych (zarówno dzieci, jak dorosłych). Natomiast, jeśli
zauważymy, że rozwój językowy dziecka przebiega nietypowo w obu
językach – dziecko nie rozumie poleceń czy pisząc popełnia błędy
zarówno w jednym, jak i w drugim języku i błędy te są uporczywe –
warto skorzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej
i specjalistów znających problematykę dwujęzyczności.

Jak wspierać uczniów dwujęzycznych?
Ponieważ pomoc w opanowaniu języka polskiego na poziomie umożliwiającym naukę jest jednym z ważniejszych zadań, jakie stoją przed
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nauczycielami dziecka z doświadczeniem migracyjnym, poniżej
zamieszczono kilka sprawdzonych wskazówek, jak można ten proces
usprawnić.

Dodatkowe lekcje języka polskiego
Dopasujmy dodatkowe lekcje języka polskiego (nazywane też lekcjami języka polskiego jako obcego) do indywidualnych potrzeb ucznia. Choć wydaje się to oczywiste, zdarzają się szkoły, w których lekcje
języka polskiego jako obcego służą głównie do powtórnego przerabiania materiału z regularnych zajęć języka polskiego, na przykład
ponownego czytania lektur, które dla nowego ucznia i tak pozostają
niedostępne z powodu językowej złożoności. Zamiast tego, warto na
tych lekcjach skupić się na szlifowaniu podstawowych kompetencji
językowych – czytania ze zrozumieniem dostosowanych do poziomu
językowego ucznia tekstów, tworzenia coraz dłuższych form pisemnych, prezentacji ustnych itd. Dobrze skoncentrować się nie tylko na
przedmiotach, z których dziecko jest najsłabsze, ale też na nadrobieniu terminologii z tego przedmiotu, z którego w poprzednim systemie
edukacji miało dobre wyniki, żeby mogło szybko znów sobie sprawnie
radzić. Wtedy ten „mocny” przedmiot będzie stanowił obszar, w którym dziecko może odnosić sukcesy, obserwować swoją skuteczność,
co w konsekwencji lepiej zmotywuje je do dalszej nauki niż żmudna
praca wyłącznie nad tym materiałem, z którym ma największe
trudności.
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Na lekcjach języka polskiego jako obcego warto uczyć dzieci
terminologii innych przedmiotów – nie tylko tych, z których są
najsłabsze, ale też tych, z których w poprzednim systemie edukacji
miały dobre wyniki, tak aby w tym obszarze mogły odnosić
sukcesy, co w konsekwencji lepiej zmotywuje je do dalszej nauki.

Niezwykle istotne jest, aby nauczyciel prowadzący dodatkowe lekcje
języka polskiego posiadał kompetencje dotyczące nauczania języka
polskiego jako obcego. Obecnie tego rodzaju umiejętności zdobyć
można na wielu uniwersytetach, w ramach studiów podyplomowych.
Praktyka pokazuje, że jeśli w szkole brakuje nauczyciela o takich kompetencjach, to lekcje z dziećmi migracyjnymi paradoksalnie łatwiej
prowadzić nauczycielom języków obcych niż polonistom. Dzieje się
tak, ponieważ mają oni dydaktyczne przygotowanie do nauczania
języka nieojczystego.

Dostosowanie materiałów dydaktycznych do poziomu językowego
uczniów
Dla osoby z ograniczoną znajomością języka polskiego większość
materiałów (podręczniki, karty pracy, filmy edukacyjne używane
podczas lekcji, również polecenia w klasówkach, itd.) są zwykle zbyt
trudne. Wciąż brakuje gotowych materiałów, które można byłoby
wykorzystać w pracy z takimi uczniami, dlatego, choć stanowi to
dodatkowe zadanie dla nauczyciela, opracowanie własnych uprosz-
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czonych językowo materiałów jest często koniecznością.
Materiały do nauczania polskiego jako obcego/drugiego języka oraz
przykładowe materiały przedmiotowe dla uczniów bez biegłej znajomości polskiego znaleźć można na przykład na stronach: Centrum
Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Świecie UJ93, projektu Włącz Polskę94. Na szczególną uwagę zasługują materiały z projektu „W polskiej
szkole” powstałe w duchu metody JES-PL stworzonej przez dr hab.
Martę Szymańską i dr hab. Małgorzatę Pamułę-Behrens z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie95. Metoda ta pomaga dostosowywać
materiały do poziomu językowego uczniów, a dostępne na stronie
pomoce mogą służyć jako inspiracja w opracowywaniu kolejnych
treści, których potrzebujemy na lekcjach. W dostosowaniu materiałów pomóc może również poradnia psychologiczno-pedagogiczna
mająca doświadczenie w pracy z młodzieżą wielojęzyczną.
Dostosowanie materiałów powinno łączyć się z dostosowaniem
wymagań. Na początkowym etapie nauki w polskiej szkole ocenianie ucznia, który wciąż uczy się języka polskiego, może opierać się
w znacznej mierze na rozpoznawaniu, nie na zadaniach wymagających formułowania wypowiedzi. Przykładowo, zamiast prosić ucznia
o napisanie poprawnej odpowiedzi, prosimy o wybór z podanej listy,
połączenie ze sobą elementów itp.). Na początku możemy również

http://www.jpjo.polonistyka.uj.edu.pl/publikacje-dydaktyczne
http://www.wlaczpolske.pl/index.php?etap=2
95
http://fundacjareja.eu/projekty/ O metodzie tej więcej dowiedzieć się można
na przykład z tekstu: http://jows.pl/artykuly/metoda-jes-pl-nauczanie-jezyka-edukacjiszkolnej-uczniow-z-doswiadczeniem-migracji
93
94
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pozwolić na używanie terminów w innym języku, jeśli zapomni konkretnego słowa w języku polskim (na przykład słowa diameter zamiast
średnica na klasówce z matematyki, słowo takie możemy w trakcie sprawdzania łatwo sprawdzić w słowniku), a także na używanie
dostępnych słowników i translatorów.
Jeśli tylko mamy ku temu techniczne warunki, warto udostępniać
uczniom materiały wcześniej (np. wysłać mailem), żeby mogli zapoznać się z nimi i przygotować sobie w domu niezbędne słownictwo.
Pamiętajmy też o pozornie drobnych gestach w trakcie lekcji, takich
jak regularne upewnianie się, czy uczeń zrozumiał polecenie czy
tekst, możliwość skorzystania ze słownika lub translatora w internecie
– zarówno przez ucznia, jak i przez nas samych, by sprawniej wytłumaczyć polecenie lub fragment lekcji.

Warto pamiętać o pozornie drobnych gestach
w trakcie lekcji, takich jak regularne upewnianie
się, czy uczeń zrozumiał polecenie czy tekst.

Przypominajmy dziecku i innym nauczycielom, że nauka języka polskiego jest bardzo ważna, ale nie powinna odbywać się za wszelką
cenę. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele często są przekonani, że
opanowanie języka polskiego jest najważniejszym elementem osiągnięcia edukacyjnego sukcesu. Oczywiście, trudno przecenić wagę
językowych kompetencji, warto jednak starać się, by dążenie do języ-
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kowej perfekcji nie przesłoniło bardziej uniwersalnych celów edukacyjnych: zdobywania wiedzy o świecie, uczenia krytycznego myślenia,
kształtowania w uczniach dojrzałych i refleksyjnych postaw. Wszystko
to można osiągnąć, posługując się nawet nieco niedoskonałym
językiem, zatem warto stworzyć w klasie i szkole atmosferę, w której
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, zamiast skupiać się wyłącznie
na akcencie czy potknięciach gramatycznych, będą skoncentrowani także na treści wypowiedzi, współpracy i wspólnych celach.
Oczywiście bez osiągnięcia biegłości językowej niemożliwe jest na
przykład zdanie egzaminu końcowego z wysokimi wynikami, ważne
jednak jest zachowanie złotego środka, by zbyt wielkim naciskiem na
językową poprawność nie sfrustrować ucznia i nie zniechęcić go do
nauki. Badania pokazują, że osiągnięcie tak zwanej poznawczo-akademickiej biegłości językowej w drugim języku96 zajmuje przynajmniej
5 lat97, należy zatem dać uczniowi czas i wspierać go w tym złożonym
procesie.

Wspieranie utrzymywania języka kraju pochodzenia
Język ojczysty jest niezwykle cennym zasobem dziecka, misją szkoły
jest zatem nie tylko pomóc mu w osiągnięciu biegłości w języku polskim, ale też w utrzymaniu języka ojczystego. Możliwość używania
96
J. Cummins, Cognitive/Academic Language Proficiency. Linguistic Interdependence, the Optimum Age Question and Some Other Matters. Working Papers on Bilingualism, Toronto 1979.
97
J. Paradis, r. Jia, Bilingual Children’s Long Term Outcomes in English as a Second
Language: Language Environment Factors Shape Individual Differences in Catching up
with Monolinguals, „Developmental Science” 1(2017), p.115.
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języka ojczystego, atmosfera tolerancji i szacunku wobec tego języka
jest niezbędna, żeby dziecko czuło się w nowym miejscu akceptowane. Fakt, że uczniowie tej samej narodowości mówią między sobą
w „swoim” języku jest zupełnie naturalny i nie należy ich za to krytykować ani wymagać od nich ograniczenia się do komunikacji wyłącznie w języku polskim. Zwłaszcza dla nowo przybyłych uczniów, którzy
nie mówią dobrze po polsku, bardzo ważna jest możliwość skorzystania ze wsparcia osób tej samej narodowości lub mówiących językiem
ich kraju pochodzenia. Przykładowo, nie powinniśmy więc karcić uczniów, kiedy nawet podczas lekcji przełączają się na inny język, aby
dopytać o to, jak powiedzieć daną kwestię w języku polskim. Wartościową i prostą do wprowadzenia strategią wykorzystywaną w wielu
krajach (na przykład we Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii czy USA)
jest wprowadzanie do przestrzeni klasy i szkoły wszystkich języków,
którymi mówią uczniowie, na przykład poprzez wielojęzyczne gazetki
ścienne czy pomoce naukowe, które wspólnie może przygotowywać cała klasa. Dobrym sposobem na wspieranie języka (i kultury)
kraju pochodzenia są też inicjatywy angażujące członków rodzin uczniów i uczennic, opisane we wcześniejszym fragmencie. Co istotne,
metody te nie wymagają od nauczyciela znajomości danego języka
czy języków – podobnie jak reszta klasy, jesteśmy tu stroną uczącą się
i poznającą98.

98
Przykład wprowadzającego wielojęzyczność do klasy projektu, który został zrealizowany przez Uniwersytet w Sienie, zobaczyć można w nagraniu: https://www.youtube.
com/watch?v=M2Q2oojARJY&list=PUoCLHQv50h3kxaS1T_wfrSg&index=112
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Możliwość używania języka ojczystego, atmosfera tolerancji
i szacunku wobec tego języka, jest niezbędna, żeby
dziecko czuło się w nowym miejscu akceptowane.

Przydzielenie do klasy z uwzględnieniem możliwości dziecka oraz
kontekst edukacyjny
Podczas przydzielania nowo przybyłego dziecka do konkretnej klasy
uwzględnijmy nie tylko jego wiek i klasy ukończone w poprzednim
systemie edukacji, ale również to, ile czasu dzieli dziecko od najbliższych egzaminów. Warto zastanowić się, czy nie lepiej i mniej stresująco dla dziecka byłoby zakwalifikować je do klasy adekwatnej
do jego wieku, nawet jeśli w poprzednim systemie edukacji dziecko
rozpoczęło szkołę rok wcześniej i miałoby obecnie powtarzać klasę.
Jest to niezwykle istotne w przypadku uczniów wyższych klas (VI-VIII),
gdyż umieszczając dziecko w niższej klasie, dajemy mu więcej czasu
na nadrobienie zaległości językowych oraz związanych z różnicami
programowymi. Umieszczając dziecko od razu w klasie VII czy VIII,
kierując się tym, którą klasę ukończyło w swoim kraju, gdy jego wiek
jest może niższy niż rówieśników, narażamy je na duży stres związany
z nabywaniem języka polskiego, nadrabianiem zaległości programowych, przygotowaniem do egzaminu.
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Co robić, jeśli dziecko z doświadczeniem
migracji jest dyskryminowane?
Codzienność szkolna dzieci z doświadczeniem migracji nie jest łatwa
z wielu powodów, o których wspomniano już wcześniej. Jednak jedną
z dodatkowych trudności, z jaką spotykają się dzieci z doświadczeniem
migracji jest dyskryminacja. Poniżej zostały omówione przyczyny, formy,
konsekwencje i sposoby zapobiegania dyskryminacji dzieci w szkołach.
Kiedy mówimy o

dyskryminacji, mamy na myśli gorsze, niesprawiedliwe

traktowanie ze względu na przynależność do określonej grupy społecznej.

Dyskryminacja w szkole może przyjmować różne formy. Z jednej

strony może być to dyskryminacja ze strony systemu, która przejawia
się brakiem dostępu do edukacji równie dobrej dla dzieci z doświadczeniem migracji, co dla dzieci polskich. Przykładem może być niewystarczające wsparcie w postaci dodatkowych lekcji wyrównawczych
czy lekcji języka polskiego jako obcego. Drugim źródłem wykluczania
może być poziom instytucjonalny, to znaczy wszystkie te elementy
życia szkolnego, które mogą stawiać dzieci-migrantów w niekomfortowej sytuacji, jak np. brak alternatywnych zajęć wobec lekcji religii
rzymskokatolickiej czy przekazywanie rodzicom informacji na temat
sytuacji dzieci w języku polskim, gdy nie posługują się oni biegle tym
językiem. Również elementy szkolnej codzienności, nawet jeśli wydają
się nam neutralne, takie jak np. brak jakichkolwiek odwołań do innych
kultur niż polska, mogą być dla dzieci źródłem poczucia, że nie pasują
do otoczenia.
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Drugą dużą kategorią zachowań dyskryminujących są te, które wydarzają się bezpośrednio w kontakcie interpersonalnym. Najczęściej
możemy być świadkami sytuacji, gdy dziecko doświadcza ze strony
rówieśników wyzwisk czy zaczepek słownych. Niekiedy wyzwiska noszą
znamiona mowy nienawiści.

W jaki sposób możemy odróżnić mowę nienawiści od tzw. hejtu?
Czy powiedzenie, że „Krzysiek jest głupi jak but” to hejt czy
mowa nienawiści? Mowa nienawiści to „różne typy negatywnych
emocjonalnie wypowiedzi wymierzonych przeciwko grupom
lub jednostkom ze względu na domniemaną lub faktyczną
przynależność do grupy, powstających na bazie uprzedzeń”99.

99

https://rownosc.info/dictionary/mowa-nienawisci-jezyk-nienawisci/
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Są to wypowiedzi „lżące, oskarżające, wyszydzające
i poniżające grupy i jednostki z powodów po części od nich
niezależnych – takich jak przynależność rasowa, etniczna,
religijna, a także płeć, preferencje seksualne”100. Z kolei hejt to
„komunikat wymierzony przeciwko komuś, wyrażający niechęć
lub brak aprobaty, często niezbyt sprecyzowanej. Zazwyczaj
wyrażony jest ostrymi słowami (bywa, że wulgarnymi)”101.

Podstawową różnicą pomiędzy hejtem a mową nienawiści jest odnoszenie się do przynależności grupowej osoby, której dotyczą te wypowiedzi. Powiedzenie, że „Julka jest śmierdzącą idiotką” stanowi przykład hejtu, ponieważ autor tej niepochlebnej wypowiedzi nie odnosi
się do jej przynależności grupowej. Gdyby jednak ta sama wypowiedź
zawierała odniesienia do jej przynależności etnicznej (np. „wiadomo,
jak to Ukrainka”) lub innej cechy chronionej przez polskie prawo,
wtedy mielibyśmy do czynienia z mową nienawiści. Oczywiście w niektórych sytuacjach hejt i mowa nienawiści są mocno splątane i może
nam być trudno jednoznacznie je rozróżnić.

Warto wiedzieć, że mowa nienawiści jest przestępstwem
ściganym z kodeksu karnego i w przypadku uporczywych
wypadków tego rodzaju można ją zgłosić na policję.

S. Łodziński, Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych
i etnicznych w Polsce, Raport nr 219, 2003.
101
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/slowniczek/
100
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Niekiedy tego typu sytuacje, jeśli nie podejmiemy interwencji odpowiednio szybko, mogą wyeskalować do przemocy fizycznej. Niestety,
według szeregu badań, dzieci z doświadczeniem migracji doświadczają wyśmiewania czy deprecjonujących komentarzy również ze
strony nauczycieli.

Jakie są źródła nierównego traktowania dzieci z doświadczeniem
migracji?
Badania psychologiczne wskazują, że rozwój uprzedzeń, a więc nacechowanych emocjonalnie przekonań na temat grup, jest naturalnym
procesem poznawczym związanym z rozwojem mechanizmu kategoryzacji społecznej. Niektóre teorie sugerują, że uprzedzenia etniczne
pojawiają się u dzieci w okolicach 6., 7. roku życia, kiedy duże znaczenie zaczyna mieć przynależność do grupy rówieśniczej102. Proces ten
jest silnie uzależniony od wpływu środowiska. Tak więc te naturalne
tendencje mogą być albo podsycane przez niechętne różnorodności
nastawienie otoczenia – rodziny, nauczycieli czy innych autorytetów,
albo wytłumiane dzięki akceptacji dla różnych grup. Jest to szczególnie ważne, ponieważ dzieci dopiero po osiągnięciu pewnej dojrzałości poznawczej mogą zacząć świadomie kontrolować uprzedzenia
względem członków poszczególnych grup obcych. Inne teorie jako
źródła uprzedzeń i dyskryminacji wskazują hierarchie władzy czy też

K.H. Rubin, W. Bukowski, J.G. Parker, Peer Interactions, Relationships, and Groups,
w: Handbook of child psychology. III. Social, emotional, and personality development,
vol. 3, W. Damon ed., 1998, s. 619-700.
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lęk międzygrupowy. Strach i niepewność pojawiające się w kontakcie z członkami innej grupy związane z podejrzewaniem ich o wrogie
intencje czy nieznajomość sposobów postępowania, może prowadzić do dyskryminacji. Badania przeprowadzone w polskich szkołach
wskazują, że doświadczenie migracji to jedna z najczęstszych – obok
statusu społeczno-ekonomicznego, orientacji seksualnej, płci czy niepełnosprawności – przyczyn doświadczania dyskryminacji103.

Konsekwencje psychologiczne wynikające z doświadczania
dyskryminacji:
Wysoki poziom stresu
i poczucie zagrożenia, który
niekorzystnie wpływa na
dobrostan psychiczny
i fizyczny dziecka

Negatywny wpływ na proces
uczenia się i na aktualne
i późniejsze wyniki w nauce,
pojawienie się trudności
szkolnych

Brak poczucia bezpieczeństwa
i akceptacji w grupie
rówieśniczej

Utrudniona adaptacja
do nowych warunków:
w skrajnych przypadkach
gettoizacja – niechęć dzieci
do adaptowania się do kultury
polskiej, separowanie się, brak
zainteresowania uczestnictwem
w życiu szkolnym

Obniżone aspiracje zawodowe

W skrajnych przypadkach
doświadczanie dyskryminacji
może prowadzić do obniżenia
nastroju, lęku, depresji, a nawet
samobójstwa

M. Chustecka, M. Dymowska, E. Stoecker, Dyskryminacja w szkole oczami młodzieży
– na podstawie wywiadów grupowych z uczennicami i uczniami gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych” , w: Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona.
O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce,
Warszawa 2015, s. 79-131.
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W jaki sposób szkoła może dbać o to, aby przeciwdziałać zjawisku
dyskryminacji w celu zapewnienia dzieciom właściwych warunków
do uczenia się? Spośród szeregu różnych działań, które szkoła może
podejmować,

kluczowe jest wprowadzenie edukacji antydyskryminacyj-

nej jako stałego elementu życia szkolnego.

Chodzi tu o „świadome dzia-

łanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy,
które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności”104.
Jeśli postawy akceptacji dla równości i różnorodności będą istotną
częścią wychowania, jakie uczniowie i uczennice otrzymują w szkole,
będziemy mieli do czynienia z mniejszą liczbą sytuacji, w których
konieczna będzie interwencja czy specjalne przygotowywanie klasy
do spotkania z dziećmi z doświadczeniem migracji. Prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej można więc uznać za świetne narzędzie
tworzenia bezpiecznej atmosfery dla dzieci z różnych środowisk. Więcej informacji o tym, jak rozpocząć działania antydyskryminacyjne
w szkołach można znaleźć w dostępnych online podręcznikach,
takich jak np. Lekcja Równości. Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach pod redakcją Jana Świerszcza, czy w materiałach dotyczących Szkolnych Kodeksów Równego Traktowania stworzonych przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej105.

104
105

TEA 2011, s. 7.
http://ffrs.org.pl/wp-content/uploads/KRT_Broszura_FRS.pdf
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Jak reagować na dyskryminację?
Co jednak możemy zrobić, jeśli już dostrzeżemy, że dziecko doświadcza gorszego traktowania? Istnieje kilka głównych działań, które
możemy podjąć. Pierwszym z nich będzie
kontraktu,

odwołanie się do zasad czy

które obowiązują w danej klasie. Jeśli go nie mamy – warto

zastanowić się, czy nie jest to dobra okazja do tego, aby nad nim
popracować. Dużo łatwiej będzie nam przeciwdziałać mowie nienawiści, gdy jej stosowanie będzie sprzeczne z obowiązującymi w naszej
szkole normami. Wiele badań prowadzonych przez psychologów społecznych pokazuje, że normy grupowe dotyczące braku akceptacji
dla uprzedzeń i dyskryminacji są jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z tymi zjawiskami. Jedną z interesujących metod może być
zidentyfikowanie uczniów i uczennic, którzy mają silną pozycję w grupie i wyposażeniu ich w umiejętności, takie jak aktywne sprzeciwianie
się nękaniu i konfliktom w szkole oraz rozwiązywania konfliktów. Wyniki
eksperymentu przeprowadzonego w kilkudziesięciu amerykańskich
szkołach sugerują, że dzięki takiej interwencji udało się obniżyć liczbę
konfliktów w szkole o 25%106. Podobne rozwiązania stosowane są
w szkołach w Hiszpanii, gdzie w wielu klasach są uczniowie-mediatorzy
pomagający w rozwiązywaniu konfliktów w klasie. Istnieją też badania
wskazujące, że wystarczy zmienić postawy co czwartej osoby w grupie, aby zmodyfikować zachowania całości107.
E.L. Paluck, H. Shepherd, P.M. Aronow, Changing Climates of Conflict: A Social
Network Experiment in 56 Schools, 2016.
107
D. Centola, J. Becker, D. Brackbill, A. Baronchelli, Experimental Evidence for Tipping
Points in Social Convention, “Science” 360(2018), p. 1116-1119.
106
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Wiele badań prowadzonych przez psychologów społecznych
pokazuje, że normy grupowe dotyczące braku akceptacji
dla uprzedzeń i dyskryminacji są jednym z najbardziej
skutecznych sposobów walki z tymi zjawiskami.

Niezmiernie ważne jest także, żeby w jasny sposób przekazać dziecku,
że w razie gdyby niepożądana sytuacja powtarzała się,
kać od nas pomoc.

może uzys

Niestety bardzo często dzieci-migranci nie mają

zapewnionego podstawowego poczucia bezpieczeństwa i wsparcia
ze strony nauczycieli.
W przypadku młodszych dzieci, w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami mogą nam pomóc

bajki terapeutyczne

poruszające tematy

wykluczenia i dyskryminacji. Przykładowo, wspomniane wcześniej Przygody innego. Bajki w edukacji międzykulturowej autorstwa Anny Młynarczuk-Sokołowskiej, które wraz ze scenariuszami lekcji są dostępne
bezpłatnie w internecie. Poprzez wspólną lekturę bajki można przepracować trudne emocje i zachowania, jednocześnie unikając sytuacji, w której musimy podjąć ostrą interwencję. Istnieje również szereg zbiorów ćwiczeń grupowych przygotowanych z myślą o młodszych
dzieciach, takich jak dostępny bezpłatnie Kompasik. Znajdziemy tam
ćwiczenia na różne okazje, począwszy od tych związanych z prawami
człowieka, przez kwestie dotyczące dyskryminacji i migracji. Świetne
materiały – wraz ze scenariuszami lekcji dla młodszych dzieci można
znaleźć także na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy
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w materiałach Efekt domina”108.
Nieco starszym dzieciom możemy zaproponować
powe,

aktywności gru-

których celem będzie lepsze zrozumienie sytuacji migracji,

wzbudzenie empatii, przyjęcie perspektywy i uświadomienie istnienia
pewnych mechanizmów grupowych, które prowadzą do nierównego traktowania. Planując takie lekcje, można odwoływać się do
wielu gotowych materiałów. Przykładowo zespół Centrum Edukacji
Obywatelskiej przygotował wiele ciekawych materiałów – scenariuszy zajęć, pomysłów, tekstów poświęconych tematyce przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji, a także rozmowom na
trudne tematy, takie jak migracje109. Warto również zwrócić uwagę na
materiały przygotowywane przez Fundację na Rzecz Różnorodności
Społecznej, Fundację Ocalenie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Amnesty International,
Fundację Humanity in Action czy Stowarzyszenie Interkulturalni PL.
Kiedy jednak mimo podjętych prób radzenia sobie z przejawami gorszego traktowania wśród dzieci nie udaje się nam poradzić sobie
z sytuacją, warto skonsultować sprawę z lokalną poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Istnieje szansa, że zajęcia poprowadzone
przez osobę z zewnątrz zadziałają skuteczniej niż nasze dotychczasowe próby.
https://kulczykfoundation.org.pl/
https://szkolatolerancji.ceo.org.pl/nienawisc-jestem-przeciw/materialy;
https://trudnytemat.ceo.org.pl
108
109
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Pamiętajmy także, że konflikty mogą pojawiać się nie tylko pomiędzy
dziećmi polskimi a cudzoziemskimi, ale także pomiędzy pochodzącymi z różnych krajów. Przykładem takich potencjalnie trudnych relacji mogą być napięcia pomiędzy dziećmi pochodzącymi z zachodniej i wschodniej Ukrainy, czy z różnych części Syrii. Jak możemy sobie
radzić z takimi konfliktami? Bardzo ciekawą propozycją są
rówieśnicze,

mediacje

a więc sposób rozwiązywania konfliktu, który dzieci mogą

przeprowadzać pomiędzy sobą. Przykład takiej mediacji110, a także
wskazówki, które ułatwią przeprowadzenie jej, można znaleźć na stronach Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Dla nauczycieli i nauczycielek – jak sobie pomóc
w sytuacji, kiedy do klasy dołącza dziecko-migrant?
Praca z dziećmi z doświadczeniem migracji nie zawsze jest łatwa
i często wymaga dodatkowego wysiłku – czy to w zakresie przygotowywania materiałów, czy trudności w komunikacji. Gdy jesteśmy nadmiernie obciążeni różnymi obowiązkami – najczęściej jest to ostatnia
rzecz, na jaką mamy ochotę. Co zatem możemy zrobić, na co zwrócić uwagę, aby było nam nieco lżej?
W kontakcie z dzieckiem pochodzącym z innej kultury i jego rodzicami
może pojawić się szereg różnych emocji. Przynajmniej w części mogą
być to emocje wynikające z kontaktu międzykulturowego, wspomniane już wcześniej. Często takiemu kontaktowi mogą towarzyszyć

110

https://www.youtube.com/watch?v=ABy9UoOG0hY
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zaskoczenie, zdziwienie, rozbawienie, ale także irytacja czy poczucie,
że nie zostaliśmy potraktowani z szacunkiem. W większości przypadków nie będzie to kwestia złej woli ze strony osoby pochodzącej z innej
kultury, a raczej zachowywania się zgodnie z odmiennymi normami.
W jaki sposób możemy wesprzeć się w takiej sytuacji? Warto czasem porozmawiać na ten temat z innymi nauczycielami, poszukać
bezpiecznej przestrzeni sprzyjającej uspokojeniu emocji i przemyśleć
problemy. Skonsultowanie swoich wątpliwości, porozmawianie o trudnościach, z którymi spotykamy się podczas tej pracy, może przynieść
ulgę. Innym jeszcze pomysłem może być stworzenie w ramach rady
pedagogicznej zespołu, który będzie zajmował się wspólnym ustalaniem strategii pracy z dzieckiem cudzoziemskim. Z jednej strony może
nam to ułatwić wypracowanie rozwiązań, które ułatwią tę pracę,
a z drugiej strony da poczucie, że nie jesteśmy sami z problemem.
Warto poświęcić chwilę na zastanowienie się nad tym, co nam dobrze
wychodzi w naszej pracy. Jakkolwiek nasza uwaga najczęściej biegnie w stronę zmartwień i niepowodzeń, z pewnością mamy różne
mniejsze lub większe sukcesy w pracy z uczniami z doświadczeniem
migracji. Możemy spróbować na początku i pod koniec każdego
dnia pracy pomyśleć o trzech rzeczach, w związku z którymi czujemy
wdzięczność lub satysfakcję. Może ktoś, kto miał długo problemy ze
zrozumieniem jakiegoś tematu, wreszcie to zrozumiał? Może mieliśmy
dobrą rozmowę z kolegą lub koleżanką? Może udało się nam uniknąć czegoś nieprzyjemnego? Po pewnym czasie, kiedy przyzwycza-
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imy nasz umysł do szukania dobra, będziemy je częściej dostrzegać.
Przegląd badań poświęconych sposobom radzenia sobie z wypaleniem zawodowym u nauczycieli wskazuje, że najskuteczniejsze są
metody oparte na medytacji lub mindfulness. Istnieje szereg kursów,
w trakcie których możemy nauczyć się praktyki uważności – zarówno
w internecie, jak i dostępnych w formie książkowej z płytami CD (np.
Praktyka uważności. Ośmiotygodniowy program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego autorstwa
Zindela Segala, Johna Teasdale i Marka Williamsa). Podczas takiego
kursu można nauczyć się rozpoznawać, co wywołuje w nas reakcje
stresowe i zastanowić się, jak możemy wykorzystać tę wiedzę, aby
przeciwdziałać stresowi. Można także nauczyć się technik, które
pomagają uwolnić od codziennego napięcia.
Część tych trudnych emocji, które odczuwamy w kontaktach międzykulturowych może być także związana z

etnocentryzmem,

a więc

naszą tendencją do interpretowania zachowań innych ludzi zgodnie
z normami panującymi w naszej kulturze. Kultura, w której się wycho
waliśmy, stanowi punkt odniesienia, niekiedy także uznajemy ją za
jedynie słuszną, czy bardziej wartościową niż inne. Najczęściej, jeśli nie
mamy kontaktu z osobami pochodzącymi z innych kultur, nie uświadamiamy sobie, jak dużo naszych zachowań jest uwarunkowanych
kulturowo. Można tu zastosować metaforę okularów. Kultura, w której jesteśmy wychowywani, zakłada nam na nos kolorowe okulary,
o których najczęściej zapominamy – dopóki nie okaże się, że ktoś tę
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samą sytuację może widzieć radykalnie odmiennie. Postawy etnocentryczne mogą skutkować brakiem chęci współpracy z osobami
pochodzącymi z innych kultur, gorszym traktowaniem czy obwinianiem ich o różne kłopoty. Warto zatem mieć świadomość, jaki jest
nasz własny stosunek do innych kultur, tak aby w miarę możliwości
nie obarczać dzieci trudnościami wynikającymi z naszych nawyków
myślowych.

Czasami trudne emocje, które odczuwamy w kontaktach
międzykulturowych mogą być związane z etnocentryzmem,
czyli tendencją do interpretowania zachowań innych ludzi
zgodnie z normami panującymi w naszej kulturze.

Jednocześnie, absolutnie nie chodzi o to, aby się obwiniać o nasze
początkowo etnocentryczne postawy! Jeśli zostaliśmy wychowani
w dość homogenicznym kulturowo społeczeństwie, to nic dziwnego,
że w niewielkim stopniu mamy doświadczenie z innymi kulturami.
Natomiast warto wiedzieć, że wrażliwości kulturowej można się nauczyć
i wyjść z postawy etnocentrycznej w stronę większego uwzględniania różnorodności kulturowej i jej wartości.

W modelu stworzonym przez Miltona Bennetta wyróżniamy trzy podstawowe etapy przejścia od etnocentryzmu do etnorelatywizmu.

Początkowe

reakcje na odmienność kulturową może charakteryzować zaprzeczanie istnieniu jakichkolwiek różnic kulturowych. Może ono wynikać
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z braku kontaktu z osobami pochodzącymi z innych kultur. Kolejnym
etapem, kiedy już dostrzeżemy różnice kulturowe, jest obrona. Na tym
etapie może pojawić się poczucie zagrożenia albo wyższości, które
sprzyja zwalczaniu różnic czy gorszemu traktowaniu odmiennych kulturowo osób. Trzecim etapem etnocentryzmu jest minimalizacja, a więc
etap, na którym choć zauważamy różnice kulturowe, to umniejszamy
ich znaczenie. Typowe dla tego etapu stwierdzenia to np. „przecież
wszyscy jesteśmy ludźmi”.
Jednak dobra wiadomość jest taka, że po przejściu tych pierwszych
trzech etapów mamy szansę nauczyć się większej otwartości na różnice kulturowe. Nie zawsze jest to łatwe, ale na dłuższą metę w kontekście pracy z dziećmi pochodzącymi z różnych kultur, może być
bardzo użyteczne. Otwartość umożliwi nam lepsze zrozumienie pewnych zachowań i nie pozwoli traktować ich jak zagrożenia. Postawy
wrażliwości kulturowej rozpoczynają się od

akceptacji,

czyli uznania

istnienia różnic kulturowych w ich pełnym przekroju – norm, wartości,
zachowań. Akceptację charakteryzuje szacunek do odmienności
i większa świadomość cech kultury własnej i innych kultur. Kolejnym
etapem wrażliwości kulturowej jest

adaptacja,

a więc umiejętność

empatycznego rozumienia zachowań osób pochodzących z innych
kultur. Na tym etapie mamy także zdolność do spojrzenia na sytuacje z innego niż własny punktu widzenia. Ostatnim etapem, który niektórzy badacze uważają za bardzo trudny do osiągnięcia i dostępny
głównie osobom, które wychowały się w rodzinach wielokulturowych,
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jest etap

integracji.

Etap ten charakteryzuje się dużą elastycznością

w przełączaniu się pomiędzy zachowaniami i perspektywami charakterystycznymi dla różnych kultur.
W jaki sposób możemy sobie pomóc w przejściu przez kolejne etapy?
Jeśli mamy możliwość, warto skorzystać z warsztatów wrażliwości kulturowej, gdzie będziemy mogli poprzyglądać się swoim przekonaniom.
Warto również sięgać po opracowania, które dotyczą kultur pochodzenia dzieci, z którymi pracujemy.

Ilustracja 49. Trzy podstawowe etapy przejścia od etnocentryzmu do etnorelatywizmu wg modelu stworzonego przez Miltona Bennetta.

ETAPY PRZEJŚCIA OD ETNOCENTRYZMU DO ETNORELATYWIZMU
WG MODELU STWORZONEGO PRZEZ MILTONA BENNETTA

Zaprzeczanie istnieniu jakichkolwiek
różnic kulturowych

Obrona, po dostrzeżeniu różnic
kulturowych

Minimalizacja – umniejszanie znaczenia
różnic kutlurowych

Źródło: opracowanie własne
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Mentoring rówieśniczy (Monika Nowicka)
Jednym ze sposobów wprowadzenia dziecka-migranta do nowego
środowiska jest

mentoring rówieśniczy.

Mentoring jest formą dziele-

nia się doświadczeniem i budowania potencjału stosowaną głównie w biznesie. Może mieć formę mentoringu rówieśniczego lub
międzypokoleniowego.
Mentoring jest definiowany jako „partnerska relacja między mistrzem
a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się ona na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Mentoring obejmuje także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia”111.
Mimo że mentoring jest relacją partnerską, istotną jego cechą jest to,
że mentor jest osobą bardziej doświadczoną niż osoba mentorowana.
W przypadku mentoringu w kontekście szkolnym, mentor jest uczniem,
który ma mocną pozycję w grupie rówieśniczej, dobrze się uczy. Uczeń,
który jest mentorowany, ma najczęściej trudności w nauce lub jest
nowy w grupie i potrzebuje wprowadzenia w życie klasy i szkoły. „Mentoring rówieśniczy może być z powodzeniem stosowany w obrębie tej
samej szkoły czy nawet klasy, pomiędzy uczniami zdolnymi, aktywnymi,
niemającymi problemów w nauce, wykazującymi postawy prospołeczne i uczniami mniej zdolnymi, przejawiającymi problemy z nauką
lub z zachowaniem, niepełnosprawnymi czy też cudzoziemskimi”112.
111
S. Karwala, Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej, Nowy Sącz 2007,
s. 67 3(dostęp: 16.10.2013).
112
A. Butarewicz, K. Potoniec, Mentoring rówieśniczy w szkole. Od teorii do praktycznego zastosowania wobec uczniów cudzoziemskich, Białystok 2013, s. 20.
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Mentoring rówieśniczy może być nie tylko dobrym narzędziem do
wprowadzania nowego ucznia w środowisko szkoły, ale także służyć
do wyrównywania nierówności edukacyjnych wśród uczniów.
Mentoring może przynieść korzyści obydwu stronom układu mentoringowego. Dla mentora jest to okazja do wzmocnienia swoich kompetencji społecznych, umiejętności przekazywania wiedzy oraz nabycia
kompetencji liderskich. Wśród korzyści bycia mentorem można wyróżnić: wzrost poziomu tolerancji, większą dojrzałość, większą elastyczność113. Jeśli mentoring dotyczy ucznia, który jest imigrantem, dodatkową korzyścią będzie poznanie kultury, z której pochodzi migrant czy
możliwość podniesienia kompetencji językowych. Dla dziecka, które
jest mentorowane, wśród korzyści można wymienić szybsze i łatwiejsze
wejście do grupy, zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji, szybsze opanowanie języka kraju przyjmującego, możliwość zaprezentowania swojej kultury.
Należy pamiętać o tym, że mentoring jest nie tylko relacją uczeń-uczeń, jest on działaniem na terenie szkoły. W mentoring zaangażowani są: administracja szkolna, nauczyciele, rodzice i dzieci (mentor
i dziecko mentorowane). Wszystkie te strony muszą rozumieć, czym
jest mentoring i zostać poinformowane o rozpoczęciu takich działań.
Warto opracować procedurę mentoringu. Organizatorzy programu
mentoringowego, opracowując jego przebieg, powinni się zastanowić nad budżetem na pokrycie wydatków (np. wyjścia pozalekJ.M. Siegel, Mental Health Volunteers as Change Agents, Am J Commun Psychol
1(1973), p. 138-158.
113
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cyjne). Rodzice dzieci uczestniczących w programie mentoringowym
powinni wyrazić zgodę na udział dziecka w nim.
Do głównych zadań opiekunów programu zalicza się114:
•

promocję programu w szkole,

•

rekrutację mentorów i podopiecznych,

•

rozmowę z rodzicami mentorów i podopiecznych o programie
i uzyskanie ich zgody na udział dzieci w programie,

•

zorganizowanie szkolenia dla mentorów,

•

połączenie par mentor-mentorowany,

•

monitorowanie funkcjonowania par,

•

pomoc w organizowaniu spotkań par mentor-podopieczny,

•

prowadzenie grupy wsparcia dla mentorów (min. 1 raz w miesiącu),

•

stałe motywowanie mentorów i podopiecznych do udziału
w programie,

•

umiejętne zakończenie relacji mentoringowych,

•

prowadzenie dokumentacji,

•

ewaluację programu.

Program mentoringowy składa się z trzech elementów: wyłonienia
mentora i mentorowanego, wprowadzenia obu stron do programu
oraz ewaluacji115.
W trakcie pierwszego etapu przeprowadzany jest proces rekrutacji
na mentora. Polega on przede wszystkim na zebraniu zgłoszeń i zbadaniu poprzez rozmowę lub wypełnienie kwestionariusza, czy dziecko
114
115

A. Butarewicz, K. Potoniec, Mentoring rówieśniczy w szkole..., dz. cyt., s. 22.
Tamże, s. 24-28.
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zgłaszające się ma odpowiednie predyspozycje osobowościowe
(odpowiedzialność, empatia, tolerancyjność, życzliwość, łatwość
w nawiązywaniu kontaktów) do tego, aby zostać mentorem. Ważne
są także wysokie wyniki osiągane w nauce oraz bardzo dobre zachowanie. Na tym etapie bada się także potrzeby dziecka, które ma być
mentorowane.
Druga faza – wprowadzenie – koncentruje się przede wszystkim na
przeszkoleniu dzieci do pełnienia roli mentora, muszą one zrozumieć
cel i specyfikę programu mentoringowego, muszą wiedzieć, na czym
będzie polegać ich zadanie. Muszą także znać specyfikę sytuacji ucznia, który ma być mentorowany (np. mentor powinien wiedzieć i rozumieć, na czym polega doświadczenie bycia uchodźcą). Ważne jest,
aby obie strony relacji znały swoje prawa i obowiązki.
Agata Butarewicz i Katarzyna Potoniec wymieniają następujące kryteria, na których powinien opierać się dobór w pary:
•

płeć (mentor i mentorowany powinni być tej samej płci),

•

zainteresowania (obydwie strony powinny mieć podobne hobby,
lubić podobne rzeczy),

•

osobowość (obydwie strony powinny mieć podobny temperament, łatwiej im będzie nawiązać relację),

•

sytuacja edukacyjna (jeśli podopieczny ma największe problemy
z nauką matematyki, wskazane jest, by jego mentor był dobry
z tego przedmiotu).
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Na początku współpracy pomiędzy mentorem i mentorowanym
powinien zostać podpisany kontrakt określający główne cele mentoringu oraz określający prawa i obowiązki obydwu stron. Faza ewaluacji skupia się na monitorowaniu postępów pracy mentora, ale także
wspieraniu go w trudnych sytuacjach. Mentor powinien mieć poczucie, że w każdej chwili może liczyć na wsparcie opiekuna programu.
Jedną z form prowadzenia ewaluacji mentoringu jest prowadzenie
dzienniczka działań zarówno przez mentora, jak i podopiecznego.
Uczestnicy mentoringu mogą także wypełniać ankiety, w których
będą oceniać swoje postępy. Wreszcie można także ewaluację opierać na rozmowach z uczestnikami mentoringu. Niezwykle istotnym
elementem programu jest zakończenie relacji mentoringowej, które
powinna przygotować mentorowanego na samodzielne funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Warto, aby na koniec programu mentoringowego uczestnicy otrzymali dyplomy.

Podsumowanie
Przez wiele lat kwestia różnic kulturowych i językowych była w polskiej edukacji niemal niedostrzegana, ponieważ wszystkie zaangażowane strony pochodziły z tego samego kontekstu. Ta rzeczywistość,
z jednej strony sprzyjająca, bo pod wieloma względami ułatwiająca
pracę, wydaje się jednak bezpowrotnie miniona. Pamiętajmy, że trudności, z którymi spotykamy się w tych zmieniających się warunkach,
od wyzwań dydaktycznych po radzenie sobie z własnymi emocjami,
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są zjawiskiem naturalnym. Są jednak przejściowe i możliwe do rozwiązania, więc można i warto szukać w trudnych momentach pomocy.
Kiedy to tylko możliwe, starajmy się dostosowywać systemowe warunki
i wymagania do funkcjonujących w systemie osób, nie odwrotnie.
Różnorodność, coraz szerzej występująca w polskich szkołach, jest
bardzo dużym potencjałem i wartością dla całego społeczeństwa.
We współczesnej, zróżnicowanej na wielu poziomach szkole, uczniowie, nauczyciele, a także rodzice mogą się od siebie wzajemnie
uczyć nie tylko języka czy tradycji pochodzących z innych krajów, ale
również umiejętności miękkich, takich jak budowanie relacji, wyzbywanie się uprzedzeń i stereotypów, dostrzeganie podobieństw ponad
różnicami. Aby potencjał ten mógł się zrealizować, niezbędna jest
otwartość, akceptacja i samoświadomość u każdej ze stron, a rola
szkoły jest tu z całą pewnością nie do przecenienia.
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Aneks 1: Przydatne materiały,
linki i polecana literatura
Poniżej umieszczono przykłady materiałów stanowiących uzupełnienie kwestii poruszonych w niniejszej publikacji. Warto jednak pamiętać, iż selekcja ta jest tylko przykładowa, a baza materiałów niezmiernie obszerna i bogata.
•

Barzykowski K., Grzymała-Moszczyńska H., Dzida D., Grzymała-Moszczyńska J. i Kosno M., Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości
oraz wielojęzyczności, Warszawa 2013.

•

Bezpłatna i dostępna online publikacja, która rozwija i bardziej
wyczerpująco omawia wiele wątków dotyczących wielokulturowości i wielojęzyczności w kontekście diagnozy psychologicznej.
Co ważne, w publikacji można znaleźć wyczerpujący i bogaty
spis opracowań i materiałów pogłębiających tematykę wielokulturowości. W: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id
=583&from=publication
Barzykowski K., Durlik J. i Grzymała-Moszczyńska H., Rola i znaczenie odmienności kulturowej i językowej w procesie diagnozy.
Wybrane zagadnienia, w: Logopedia międzykulturowa, E. Czaplewska red., Gdańsk 2018, s. 176-208. W:
https://www.researchgate.net/publication/323150931_Rola_i_
znaczenie_odmiennosci_kulturowej_i_jezykowej_w_procesie_
diagnozy_Wybrane_zagadnienia_Multicultural_and_multilingual_
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issues_in_the_diagnostic_process
•

Grzymała-Moszczyńska, H. Grzymała-Moszczyńska J., Durlik J.,
i Szydłowska P., (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie
dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa 2015.
Jedna z pierwszych publikacji bezpośrednio podejmujących
tematykę dzieci powracających do Polski z pobytu emigracyjnego.

W:

https://geremek.pl/assets/files/Powroty/nielatwe_

powroty_raport_koncowy.pdf
•

Omówienie psychologicznych aspektów doświadczeń migracyjnych można znaleźć w: Jurek A., Psychologiczne aspekty doświadczeń migracyjnych u dzieci i młodzieży, w: Migracja, tożsamość,
dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym, N. Klorek i K. Kubin red., Warszawa 2015,
s. 27-64.

•

Smoter K., Wspomaganie edukacyjne uczniów przeżywających
trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 4(2016), s. 51-66. W:
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/667/786

•

Strona Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęcona wielokulturowości
w szkole z bogatą bazą tekstów i materiałów dostępnych online:
https://www.ore.edu.pl/2015/03/wielokulturowosc-w-szkoleuczen-cudzoziemski/

•

Popiel A., Zorientowana na traumę psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń stresowych pourazowych, „Psychiatria”
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4(2009), s. 124-133. W:
https://www.researchgate.net/publication/279786593_Zorientowana_na_traume_psychoterapia_poznawczo-behawioralna_
zaburzen_stresowych_pourazowych_Trauma-focused_cognitive-behavioural_therapies_for_post-traumatic_stress_disorder
•

Rozbudowana lista materiałów, z których można korzystać
w pracy z uczniami oraz w których można znaleźć dalsze informacje na temat opisywanych zjawisk, jest dostępna na stronie:
http://langusta.edu.pl/wp-content/uploads/2019/11/Polecana-literatura-naukowa-i-popularnonaukowa.pdf
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Aneks 2: Akty prawne
•

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2020
poz. 35).

•

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2019
poz. 1598).

•

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019
poz. 1666).

•

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482).

•

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwoleń na pracę
cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017
poz. 2345).

•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
(Dz.U. 2019 poz. 154).

•

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje
się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową
oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywa-
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nia pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz. 2349).
•

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. 2019 poz. 1845).

•

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2020 poz. 174).

•

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych
w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017
poz. 2350).

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020
poz. 910).

•

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019
poz. 1481).

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2019 poz. 685).

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób
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niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2019 poz. 666).
•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia
2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami
polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw (Dz.U. 2017 poz. 1655).

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia
2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2017 poz. 1634).

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września
2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami
polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw (Dz.U. 2016 poz. 1453).
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Notatki
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