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O PROJEKCIE

Projekt „Współpraca drogą do integracji” jest realizowany
przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych od roku 2010.
Projekt jest współinansowany przez Europejski Fundusz
na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.
Celem projektu jest wspieranie integracji imigrantów w Polsce.
Służyć temu ma rozwój kompetencji odpowiednich instytucji
w zakresie opracowywania, realizacji i oceny polityki oraz działań mających na celu integrację imigrantów i społeczeństwa
polskiego. Aby usprawnić system komunikacji i koordynacji,
w ramach projektu powstała Krajowa Platforma Współpracy
na rzecz Integracji służąca jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami migrantów, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, które mogą pełnić istotną rolę w procesie integracji. W ramach działalności Platformy odbyło się kilkanaście
seminariów, podczas których przedstawiono i przedyskutowano zalecenia dla polskiej polityki integracyjnej w różnych obszarach życia.
Niniejsza publikacja stanowi kompilację wiedzy zebranej podczas spotkań Platformy i prezentuje zaproponowane zalecenia
dla polityki integracyjnej Polski.

WSTĘP

IMIGRACJA DO POLSKI
Współcześnie dominującym wzorcem imigracji do Polski
jest migracja krótkookresowa, trwająca zazwyczaj nie dłużej niż
kilka miesięcy. Nad Wisłą przebywają jednak również migranci
planujący pozostać tutaj przez dłuższy czas. Do Polski przyjeżdżają głównie osoby z krajów sąsiadujących z nią od wschodu
oraz z krajów środkowej i wschodniej Azji. Największą grupę
cudzoziemców przybywających do Polski, zarówno wśród migrantów krótkookresowych, jak i długookresowych, stanowią
Ukraińcy. W 2011 roku to właśnie oni otrzymali największą
liczbę wiz oraz zezwoleń na pobyt (cf. tabela 1). Kolejnymi grupami cudzoziemców cieszących się prawem do legalnego pobytu w Polsce są Białorusini oraz Rosjanie, którzy otrzymali
największą liczbę zezwoleń na osiedlenie się. Natomiast obywatele Wietnamu znajdują się w pierwszej trójce krajów, których obywatele otrzymali najwięcej zezwoleń na zamieszkanie
na czas oznaczony oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Do końca maja 2012 roku, korzystając z abolicji, zalegalizowali swój pobyt głównie obywatele
Ukrainy, Wietnamu i Armenii.
Znaczna część współczesnej imigracji do Polski jest uwarunkowana względami ekonomicznymi. Jednym z symptomów
tej tendencji jest rosnąca, choć nierównomiernie, od lat dziewięćdziesiątych XX wieku liczba wydanych zezwoleń na pracę
(cf. tabela 1). Współcześnie wielu migrantów z krajów ościen-
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nych korzysta również z uproszczonej procedury umożliwiającej im wjazd i podjęcie krótkookresowej, często sezonowej,
pracy w Polsce. W 2011 roku prawie 240 000 oświadczeń
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zostało zarejestrowanych dla obywateli Ukrainy. Wzorce ekonomicznej
aktywności migrantów wskazują, że obywatele krajów sąsiadujących z Polską na wschodzie są często zatrudniani przez
polskich pracodawców, podczas gdy Wietnamczycy, Chińczycy
i Ormianie w miarę możliwości dążą do zakładania własnych
irm bądź też znajdują zatrudnienie w irmach prowadzonych
przez swoich rodaków. Do Polski przyjeżdżają również przedstawiciele innych kategorii migrantów, między innymi małżonkowie obywateli polskich, zagraniczni studenci, czy też osoby
pochodzenia polskiego. Część z nich planuje wieloletni, czasami nawet stały, pobyt w Polsce.
Tabela 1.
Imigracja do Polski w 2011 roku – podstawowe dane
Liczba wydanych zezwoleń na zamieszkanie na czas
oznaczony1
Główne kraje pochodzenia imigrantów według
zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony
Liczba wydanych zezwoleń na osiedlenie się2
Główne kraje pochodzenia imigrantów według
zezwoleń na osiedlenie się
Liczba wydanych zezwoleń na pobyt rezydenta
długoterminowego UE3
Główne kraje pochodzenia imigrantów według
zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Liczba wydanych zezwoleń na pracę4
Branże o największej koncentracji pracowników
imigranckich według zezwoleń na pracę
Główne kraje pochodzenia pracowników imigranckich
według zezwoleń na pracę
Liczba wydanych oświadczeń o zamiarze powierzenia
pracy cudzoziemcowi5

29 653
Ukraina (28%), Chiny (9%), Białoruś (6%), Wietnam
(6%), Rosja (5%)
3 733
Ukraina (45%), Białoruś (9%), Rosja (6%), Armenia
(3%), Nigeria (3%)
765
Ukraina (34%), Wietnam (15%), Armenia (7%),
Białoruś (6%), Rosja (6%)
40 808
budownictwo (22%), handel (17%), gospodarstwa
domowe (11%), przemysł (10%)
Ukraina (46%), Chiny (14%), Wietnam (6%), Białoruś
(4%), Indie (3%), Nepal (3%)
259 777

1
Urząd do Spraw Cudzoziemców (2012). www.udsc.gov.pl/iles/statystyki/
polroczne/2011.xls
2
Urząd do Spraw Cudzoziemców (2012). www.udsc.gov.pl/iles/statystyki/
polroczne/2011.xls
3

Urząd do Spraw Cudzoziemców (2012). www.udsc.gov.pl/iles/statystyki/
polroczne/2011.xls
4
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2012). http://www.mpips.gov.
pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/
5
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2012). http://www.mpips.gov.
pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/

9

Według Narodowego Spisu Powszechnego 2011 imigranci
w Polsce stanowią 0,2% ludności kraju (nie ustalono obywatelstwa dla niespełna 0,1%), co stanowi dwukrotny wzrost
liczby cudzoziemców w porównaniu do wyników spisu z roku
2002 (wówczas jednak przynależność państwowa nie została
ustalona dla około 1,7%). Wzrost gospodarczy oraz prognozy
demograiczne przewidują dalszy, stopniowy wzrost imigracji
do Polski.

POLITYKA INTEGRACYJNA W POLSCE
Do niedawna integracja imigrantów nie stanowiła kwestii,
która przyciągała uwagę szerszej opinii publicznej w Polsce.
Wynikało to przede wszystkim z krótkiej historii imigracji
do Polski, niewielkiej skali migracji długookresowej i dominacji migracji krótkookresowej. W latach dziewięćdziesiątych
i na przełomie wieków do polskiego prawa zostały wprowadzone instrumenty polityki integracyjnej, których adresatami
byli uchodźcy, osoby posiadające ochronę uzupełniającą oraz
repatrianci. Jednakże w ciągu kilku ostatnich lat zintensyikowano działania, których celem jest przyczynienie się do integracji także innych kategorii migrantów.
Od 2007 roku (z przerwami) działa Międzyresortowa Grupa
Robocza do spraw Integracji, która obecnie zintensyikowała
pracę nad dokumentem dotyczącym polskiej polityki integracyjnej. Od 2009 roku przyznawane są dotacje w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw
Trzecich. Ponadto w rządowym dokumencie „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” zaprezentowano systemowe podejście do kwestii polskiej polityki
integracyjnej. Dokument ten wskazuje słusznie na trzy główne obszary realizacji polityki integracyjnej w Polsce. Są to:
(1) działania na rzecz budowania założeń i rozwiązań systemowych, (2) działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego i na rzecz budowania dialogu międzykulturowego oraz
(3) badanie zjawiska migracji, nadzorowanie i ocena prowadzonych działań. Również projekt założeń do projektu nowej
ustawy o cudzoziemcach pośrednio uwzględnia kwestie związane z szeroko rozumianą integracją imigrantów.
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Niniejszy tekst uwzględnia zmiany zaproponowane w wyżej
wspomnianych dokumentach, a przedstawione w nim zalecenia mają na celu zwrócenie uwagi na te obszary polskiej polityki integracyjnej, które nadal wymagają usprawnień.
W różnych krajach odmiennie deiniuje się integrację. Zazwyczaj jednak jest ona rozumiana jako dynamiczny, dwukierunkowy, wielowymiarowy proces, w którym migranci
i społeczeństwo kraju pobytu podejmują działania w celu osiągnięcia spójności społecznej. Wynikiem tego procesu jest rosnąca akceptacja obecności migrantów. Takie
podejście podkreśla zarówno prawa i obowiązki migrantów oraz ich dostęp do usług
i zasobów, jak i wyzwania związane z uznaniem i poszanowaniem podstawowych norm
i wartości. Jednocześnie ujęcie to nie ogranicza się wyłącznie do integracji migrantów
planujących wieloletni pobyt, ale uwzględnia także potrzeby migrantów krótkookresowych.
Polityka integracyjna to zestaw środków wdrażanych przez władze kraju imigracji,
których celem jest stworzenie warunków sprzyjających integracji imigrantów w różnych dziedzinach życia.

DROGI DO INTEGRACJI
Integracja dotyczy wszystkich wymiarów życia. Ta wielowymiarowość powoduje, że działania integracyjne na rzecz lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego, społecznego i ekonomicznego migrantów charakteryzują się różnorodnością i wieloaspektowością. Spotkania Krajowej Platformy Współpracy
na rzecz Integracji pozwoliły na wyodrębnienie pięciu strategicznych dróg do integracji. Są to:






uregulowany status prawny pobytu cudzoziemców,
uczestnictwo w rynku pracy,
polityka społeczna,
polityka i praktyki antydyskryminacyjne,
uczestnictwo w życiu publicznym.

Wymiary te ulegają dynamicznym przekształceniom, a zmiany w każdym z nich przyczyniają się do wzmocnienia lub
osłabienia integracji migrantów w innych obszarach życia.
Na przykład status prawny pobytu migrantów jest skorelowany z możliwościami ich awansu społeczno-ekonomicznego,
ale jest również czynnikiem w istotnym stopniu wpływającym
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na dostęp do publicznej opieki zdrowotnej, czy też na możliwości uczestnictwa w życiu publicznym. Również dyskryminacja
może nie tylko uniemożliwić migrantom znalezienie i wykonywanie lepszej pracy, ale także utrudnić im dostęp do usług
i uniemożliwić uczestnictwo w życiu publicznym kraju imigracji. Dlatego też należy pamiętać, że różne wymiary integracji
nie są rozłączne, a celem zaproponowanego podziału jest przede wszystkim przejrzyste zaprezentowanie podejmowanych
zagadnień.
Uregulowany status prawny pobytu cudzoziemca
Jednym z podstawowych czynników przyczyniających się
do integracji imigrantów jest prawo do pobytu w kraju imigracji. Ci migranci, którzy wiążą swoją przyszłość z danym krajem,
są zazwyczaj zainteresowani legalnym pobytem oraz wypełnianiem związanych z nim obowiązków, a także korzystaniem
z przysługujących im z tego tytułu praw. Koncepcja integracji
w wymiarze prawnym (obejmująca kwestie związane z wjazdem, statusem prawnym pobytu, obywatelstwem oraz z dostępem do praw, dóbr i usług) jest traktowana jako pierwszy –
choć nie jedyny – istotny krok do integracji. Z kolei odstępstwa
od zasad związanych z legalnym pobytem powodują poważne
utrudnienia dla procesu integracji.
Uczestnictwo w rynku pracy
Awans społeczno-ekonomiczny jest uznawany za tradycyjny
wskaźnik poziomu integracji imigrantów. Kwestia wysokości
dochodów jest znacząca sama w sobie. Dochody umożliwiają
także dostęp do określonych zasobów, takich jak choćby dobrej
jakości edukacja, mieszkanie, czy też wzrastający prestiż społeczny. Migranci aktywni na rynku pracy stają się samowystarczalnymi, wspierają swoje rodziny i przyczyniają się do rozwoju
gospodarki kraju poprzez swoją pracę, płacenie podatków i inwestycje. Z kolei społeczeństwo kraju imigracji powinno dążyć
do zapewnienia imigrantom możliwości awansu, na przykład
poprzez oferowanie im przystosowanych do ich potrzeb szkoleń zawodowych, opieki nad dziećmi, czy też dostępu do kredytów.
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Polityka społeczna
Zakres działań podejmowanych w odniesieniu do imigrantów
przez politykę społeczną jest bardzo szeroki i obejmuje tak
różne obszary życia, jak edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie,
zabezpieczenie społeczne itp. Jej celem jest stworzenie takich
uwarunkowań, które umożliwiają jej adresatom radzenie sobie
z wyzwaniami życia codziennego. A zatem odgrywa ona ważną
rolę w kształtowaniu spójności społecznej. Ta polityka ma także w konsekwencji istotne znaczenie dla integracji imigrantów,
zwłaszcza długoterminowej. Jej istnienie w odniesieniu do imigrantów oznacza bowiem, że są oni traktowani jako integralna
część społeczeństwa.
Polityka i praktyki antydyskryminacyjne
Wyzysk na rynku pracy, nierówne traktowanie, czy też obawy
związane z pochodzeniem narodowym mogą istotnie ograniczyć możliwości wykorzystywania w pełni potencjału migrantów. W dwukierunkowym procesie integracji społeczeństwo
kraju pobytu powinno dbać, by polityka i praktyka zapewniały
równość społeczną, poszanowanie praw i wolności oraz gwarantowały migrantom rzeczywiste korzystanie z przysługujących im praw.
Uczestnictwo w życiu publicznym
Uczestnictwo w życiu politycznym i obywatelskim kraju pobytu
nie tylko oferuje migrantom możliwość wpływania na ich środowisko społeczne i polityczne oraz kształtowania go, ale także dowodzi, że są oni aktywnymi członkami społeczeństwa.
Zaangażowanie takie może rozpocząć się od działań na rzecz
kwestii, które ich bezpośrednio dotykają, jednak z czasem
może prowadzić do działań na rzecz szerszej społeczności (lub
społeczeństwa). Społeczeństwo kraju pobytu ponosi odpowiedzialność za promowanie wśród migrantów postaw obywatelskich i angażowanie ich w społeczeństwo obywatelskie oraz
za zapewnienie migrantom możliwości rzeczywistego uczestnictwa w życiu publicznym.
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STRUKTURA TEKSTU
Poszczególne części niniejszego opracowania poświęcono analizie pięciu wspomnianych powyżej dróg do integracji.
Każda z części opisuje mechanizmy integracji, które mają znaczący wpływ na jej powodzenie w danym wymiarze życia. Opis
ten odwołuje się do doświadczeń krajów posiadających dłuższe i bogatsze doświadczenie związane z integracją imigrantów i został uzupełniony wskazaniem dobrych praktyk oraz
kwestii wartych rozważenia. Następnie każda część zawiera
krótki opis polskiego prawa oraz praktyk dotyczących integracji migrantów. Jego celem jest naszkicowanie kontekstu,
który umożliwi określenie obszarów wymagających podjęcia
określonych działań. Każda z części kończy się zaleceniami.
Proponowane zalecenia biorą pod uwagę rozwiązania wskazane w dokumencie „Polityka migracyjna Polski – stan obecny
i postulowane działania” oraz w projekcie założeń do projektu
ustawy o cudzoziemcach.
Tekst kończy się podkreśleniem systemowych i najbardziej
istotnych zaleceń postrzeganych jako fundament dobrze przemyślanej polityki integracyjnej.

UREGULOWANY STATUS PRAWNY
POBYTU CUDZOZIEMCA

Uregulowany status prawny stanowi pierwszą, ale nie jedyną,
przesłankę dla udanej integracji imigrantów. Uwarunkowania,
które przyczyniają się do integracji imigrantów w tym wymiarze, to jasne, przewidywalne i zrozumiałe procedury związane z uzyskiwaniem uregulowanego statusu. W tym kontekście
szczególną rolę odgrywają dwa wymiary polityki integracyjnej.
Pierwszy odnosi się do możliwości legalnego wjazdu i pobytu
cudzoziemca oraz, w dłuższym okresie, do możliwości uzyskania przez niego obywatelstwa tego kraju. Drugi natomiast związany jest z dostępem do praw i przywilejów porównywalnych
do tych, które posiadają przedstawiciele społeczeństwa kraju
imigracji, bądź równych tym prawom i przywilejom6. Obydwa
te wymiary są obecne w poniższych opisach.
Niniejsza część jest poświęcona wpływowi kwestii związanych z:
(1) wjazdem i pobytem oraz
(2) uzyskaniem obywatelstwa
na proces integracji imigrantów.

6

Carens: 2003.
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WJAZD I POBYT
Możliwość legalnego wjazdu i pobytu w kraju imigracji uznaje
się za kluczowy element procesu integracji imigrantów. Ta zależność wynika z praw, przywilejów oraz obowiązków, które
gwarantuje legalny pobyt, a które mają istotny, pozytywny
wpływ na funkcjonowanie imigranta w nowym kraju. Zakres
praw i obowiązków jest związany z typem zezwolenia na pobyt, typ ten z kolei często zależy od długości pobytu cudzoziemca w kraju imigracji. Z reguły im dłużej migrant przebywa legalnie w danym kraju, tym więcej ma praw i tym większe
przysługują mu możliwości przedłużania pobytu.
Legalny status, z którym związane są najbardziej ograniczone
prawa, uzyskuje się wraz z otrzymaniem wizy. Potrzeby integracyjne cudzoziemców przebywających w danym kraju na podstawie wizy często nie są brane pod uwagę, są oni bowiem zazwyczaj postrzegani jedynie jako jego tymczasowi mieszkańcy.
Posiadaczom zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
(tzn. na pobyt czasowy) zazwyczaj przysługuje szerszy zakres
praw niż osobom przebywającym w danym kraju na podstawie
wizy, głównie ze względu na ich dotychczasowy, ale i przewidywany związek z krajem imigracji. Otrzymanie tego dokumentu
jest związane z koniecznością spełniania określonych wymagań,
OBIECUJĄCA PRAKTYKA
Według rankingu MIPEX III krajem mającym najlepsze w całej Unii Europejskiej procedury legalizacji pobytu jest Belgia7. Taki efekt przyniosła transpozycja prawa unijnego,
która stała się okazją do zreformowania dotychczasowych belgijskich przepisów, dzięki czemu procedura uzyskania legalnego statusu migracyjnego stała się jasna, przejrzysta, przewidywalna oraz nieczasochłonna. W Belgii aplikanci mają pewność co do
tego, kiedy należy składać wniosek, na jak długo mogą opuścić kraj pobytu i jak długo
trwa cała procedura. Tym, co odróżnia Belgię od innych krajów mających podobne uregulowania, jest dobrze skonstruowane, pozbawione luk prawo, które jest zrozumiałe
dla samych migrantów.
które uzasadniają konieczność dłuższego pobytu w danym
kraju. Zezwolenie na osiedlenie się (tzn. na pobyt stały) oferuje cudzoziemcom największą stabilność pobytu. W niektórych

7

MIPEX III. Źródło: http://www.mipex.eu/.
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krajach dokument ten gwarantuje nawet prawa i przywileje
porównywalne do tych, które posiadają ich obywatele8.
POD ROZWAGĘ
Kursy integracyjne stanowią jeden z instrumentów „bezpośredniej polityki integracyjnej”. Ich celem jest umożliwienie migrantom zdobycia umiejętności niezbędnych
do uczestnictwa w różnych wymiarach życia kraju imigracji, a także ułatwienie zrozumienia społecznych, kulturalnych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań, które
ich otaczają. Kursy integracyjne mogą odbywać się bezpośrednio przed wyjazdem lub
po przyjeździe do kraju imigracji.
Szkolenia i wiedza przekazywana podczas dobrowolnych kursów odbywających się
przed wyjazdem przynoszą migrantom wymierne korzyści. Dzieje się tak dzięki możliwości nabycia przez nich podstawowej wiedzy (np. podstaw języka) i umiejętności
radzenia sobie w życiu codziennym w kraju przyszłej imigracji, a co za tym idzie, dzięki
obniżeniu lęku i niepewności pojawiających się z kontekście migracji. W efekcie przyczyniają się do stworzenia warunków do budowania dialogu i zaufania pomiędzy imigrantami i władzami kraju imigracji. W wypadku kursów dobrowolnych dostęp do kraju imigracji nie jest uzależniony od wyników osiągniętych podczas kursów.
Również wsparcie dla integracji migrantów po przyjeździe do kraju pobytu przyczynia się do uniknięcia ich marginalizacji i separacji. W niektórych krajach uczestnictwo
w kursach integracyjnych jest obowiązkowe, pomimo że są one niejednokrotnie niedopasowane do potrzeb integracyjnych migrantów (np. poprzez przekazywanie umiejętności, na które nie ma popytu na rynku pracy) lub do możliwości uczestnictwa w nich
(np. kobiet z małymi dziećmi, czy też osób pracujących). W ostatnich latach wzrasta
liczba opracowań, które wskazują, że wpływ obowiązkowych kursów na pomyślną integrację migrantów jest ambiwalentny9. Przemyślane zachęty do uczestnictwa w dobrowolnych kursach – na przykład przez traktowanie ukończonego kursu jako wartości dodanej w procesie przedłużania lub uzyskiwania karty pobytu – wydają się przynosić więcej korzyści niż sankcje za brak dobrych wyników podczas obowiązkowych
kursów integracyjnych.
W ostatnich latach wymagania dotyczące otrzymania statusu pobytowego stały się bardziej rygorystyczne. Na przykład
niektóre kraje do niedawna jeszcze oferujące dobrowolne
kursy integracyjne uczyniły je obligatoryjnymi dla wybranych
kategorii imigrantów (Austria, Francja, Grecja, Holandia, Luksemburg, Niemcy). Ich nieukończenie wiąże się z sankcjami
– na przykład z nieprzedłużeniem karty pobytu, obniżeniem
8

Bommes: 1992.

9

Cf. Focus Migration: 2007.
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wypłacanych świadczeń, grzywną itd. Co więcej, holenderski
zamysł obowiązkowych kursów integracyjnych przeprowadzanych jeszcze w kraju pochodzenia jako warunku uzyskania możliwości wjazdu został powielony przez Danię, Francję,
Niemcy, Wielką Brytanię10. Uzasadnieniem wprowadzenia tych
obowiązkowych instrumentów polityki integracyjnej jest przekonanie, że tylko zintegrowani migranci – wąsko rozumiani
jako absolwenci kursów integracyjnych – zasługują na legalizację pobytu na podstawie karty pobytu.
WJAZD I POBYT W POLSCE
Zgodnie z obowiązującą ustawą o cudzoziemcach z 2003 roku cudzoziemiec chcący
pozostać w Polsce przez okres ponad 3 miesięcy może ubiegać się o zezwolenie na
zamieszkanie na czas określony, a po kilku latach pobytu na podstawie takiego zezwolenia może otrzymać zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej. Statystyki wskazują, że w ciągu ostatnich lat liczba cudzoziemców posiadających karty pobytu wzrasta powoli, aczkolwiek systematycznie: w 1998 roku wydano 4 893 zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
i 290 zezwoleń na osiedlenie, podczas gdy w 2011 roku te liczby zwielokrotniły się,
osiągając poziom – odpowiednio – 29 653 oraz 3 733 (plus 765 zezwoleń na pobyt
rezydenta długoterminowego UE)11.
Procedury związane z uzyskaniem karty pobytu w Polsce są czasochłonne i skomplikowane. Ponadto obowiązująca ustawa o cudzoziemcach była wielokrotnie nowelizowana, co spowodowało, że jest ona bardzo złożona i trudna do zrozumienia. W konsekwencji migranci często narzekają na brak przejrzystości i długotrwałość procedury
związanej z procesem legalizacji pobytu oraz na konieczność dostarczania bardzo wielu dokumentów, niejednokrotnie z nią bezpośrednio niezwiązanych12.
W pierwszej połowie 2011 roku do konsultacji społecznych został przekazany projekt
założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach. Jeśli dokument ten zostanie przyjęty,
uprości on procedury legalizacji pobytu, a do polskiego prawa zostaną wprowadzone przepisy ułatwiające wjazd i pobyt określonych grup priorytetowych. Jednocześnie
cudzoziemcy, aby otrzymać zezwolenie na pobyt stały, będą zobowiązani do zdania
egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

10

Huddleston: 2010.
Urząd do spraw Cudzoziemców; www.udsc.gov.pl.
12
I spotkanie Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji „Warunki
wjazdu i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce”, które odbyło się w Warszawie
28 maja 2010 roku, oraz II spotkanie „Wizy, wjazd, warunki legalizacji pobytu.
Wspólne wyzwania. Wspólne rozwiązania”, które odbyło się w Warszawie 2 lipca
2010 roku.
11
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Integracja migrantów, którzy przebywają w danym kraju legalnie, przebiega inaczej niż integracja cudzoziemców nieposiadających prawa do legalnego pobytu. I choć prawa tych
ostatnich uznane za fundamentalne muszą być poszanowane,
to już ich prawa społeczne, ekonomiczne i polityczne są zazwyczaj znacząco ograniczone. Należy mieć na uwadze fakt, że możliwość uzyskania legalnego statusu związana jest z większym
stopniem stabilności życia migranta, a także w dużym stopniu
przeciwdziała jego marginalizacji i przyczynia się do większej
integracji. Między innymi dlatego przeciwdziałanie nielegalnej
imigracji stało się priorytetem działań wielu krajów – działań
znajdujących wyraz bądź to w ochronie własnych granic, bądź
to we wprowadzaniu mechanizmów umożliwiających migrantom zalegalizowanie swojego pobytu w kraju imigracji.

OBYWATELSTWO
Perspektywa uzyskania pełni praw obywatelskich stanowi
podstawową przyczynę ubiegania się o obywatelstwo przez
cudzoziemców. Uzyskanie go gwarantuje, że migrant nie może
zostać z danego kraju wydalony, ma dostęp do zatrudnienia
we wszystkich sektorach oraz może korzystać z pełni praw
politycznych. Oznacza to zatem, że pozycja migranta staje się
równa pozycji obywateli danego kraju13.
Istnieją dwa tradycyjne podejścia do kwestii przyznawania
cudzoziemcom obywatelstwa. Zgodnie z pierwszym z nich
uzyskanie obywatelstwa kraju imigracji wzmacnia dalszą integrację. W krajach takich jak Kanada i Francja cudzoziemcy,
którzy spełniają określone kryteria, mogą stosunkowo szybko
uzyskać obywatelstwo, a co za tym idzie, w pełni uczestniczyć
we wszystkich wymiarach życia kraju imigracji. Zgodnie z drugim podejściem uzyskanie obywatelstwa stanowi uwieńczenie
procesu integracji. W krajach takich jak Łotwa, Estonia czy Litwa tylko ci migranci, którzy są postrzegani jako zintegrowani, czy też wręcz zasymilowani, mogą zostać znaturalizowani.
Uzasadnieniem takiego podejścia jest przekonanie, że tylko
dobrze zintegrowani migranci są w stanie stać się lojalnymi
obywatelami i zaakceptować nowe prawa i obowiązki wynikające z przynależności do nowego kraju. Takie podejście wynika
13

Cf. Lieberson: 1961; Grebler: 1966.
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także z przekonania, że tylko tacy migranci mogą zostać zaakceptowani jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa14.
W ostatnich latach obecność coraz większej liczby cudzoziemców przebywających na podstawie kart pobytu i związane
z tym liczne wyzwania – szczególnie w krajach postrzegających obywatelstwo jako kres procesu integracji – przyczyniły
się do wprowadzenia istotnych zmian. Z jednej strony, pojawiła
się konieczność zrewidowania dotychczasowego prawa związanego z uzyskiwaniem obywatelstwa opartego na zasadzie ius
sanguinis. W ostatnich latach zmiany te stały się udziałem Niemiec, Portugalii, czy też Grecji. W efekcie obecnie w większości
krajów zachodnich zasadę ius sanguinis uzupełnia się zasadą
ius soli. Zgodnie z nią cudzoziemcy mogą otrzymać obywatelstwo po kilku latach nieprzerwanego pobytu i często po spełnieniu dodatkowych wymagań, na przykład po ukończeniu
kursu integracyjnego i (lub) zdaniu testu ze znajomości języka. Z drugiej strony, wiele krajów europejskich wprowadziło
bardziej liberalne rozwiązania związane z otrzymywaniem
statusu migracyjnego bez jednoczesnego ułatwiania dostępu
do obywatelstwa15. Takie podejście prowadzi jednak do wprowadzania przez kolejne kraje regulacji powodujących, że uzyskanie obywatelstwa przez imigrantów i ich potomków staje
się jeszcze bardziej utrudnione.
POD ROZWAGĘ
Jedną z barier nabycia obywatelstwa kraju imigracji jest konieczność zrzeczenia się
swojego pierwszego obywatelstwa. Jednocześnie wiele badań i opracowań wskazuje,
że podwójne (a nawet wielokrotne) obywatelstwo nie wpływa negatywnie na integrację migrantów16. W konsekwencji większość krajów członkowskich Unii Europejskiej
wycofuje się z wymagania zrzeczenia się pierwszego obywatelstwa (np. Finlandia),
podczas gdy inne utrzymały ten warunek tylko dla wybranych grup (np. Hiszpania,
która utrzymała ten warunek dla obywateli określonych państw).

Wszystkie ruchy migracyjne skutkują osiedleniem się pewnego
procentu migrantów. Dlatego też zawsze należy starać się określić i oszacować przewidywane długoterminowe skutki wykluczenia pewnej części społeczeństwa z pełnego uczestnictwa.
14
15
16

Yang: 1994.
Huddleston, Borang: 2009.
Górny et al.: 2003.

21

Literatura przedmiotu rzuca światło na ten problem i wskazuje, że w sytuacji długotrwałego i przedłużającego się wykluczenia z życia politycznego do migrantów dociera negatywny
sygnał, że nie stanowią i nie będą stanowić integralnej części
danego społeczeństwa. Może to przyczynić się do utrudnienia
lub zahamowania procesu ich integracji17. Z kolei potencjalne
skutki uboczne mogą mieć istotne konsekwencje dla spójności
społecznej. Taka sytuacja powinna prowadzić do zmodyikowania podejścia do nadawania obywatelstwa cudzoziemcom.
OBYWATELSTWO W POLSCE
W czerwcu 2012 roku nadal obowiązywała ustawa o obywatelstwie z roku 1962 (wraz
ze zmianami). Jednakże w sierpniu tego roku ma wejść w życie nowa ustawa.
Zgodnie z obowiązującym jeszcze prawem obywatelstwo w Polsce przyznawane
jest głównie według zasady ius sanguinis, a ius soli jest stosowane tylko w wyjątkowych
wypadkach. Ponadto decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego leży obecnie przede
wszystkim w gestii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nowe przepisy wprowadzą
jednak istotne zmiany. Ius soli będzie wykorzystywane w znacznie większym zakresie,
to wojewoda bowiem będzie mógł uznać za polskiego obywatela cudzoziemca, który
nieprzerwanie zamieszkuje w Polsce przez przynajmniej 10 lat, posiada stabilne i regularne źródło dochodu, ma prawo do zajmowanego przez siebie lokalu i zdał egzamin z języka polskiego. Uzyskanie obywatelstwa polskiego stanie się prawem, którego
przestrzegania będzie można dochodzić przed odpowiednimi instytucjami.
Obecnie jednak nie ma przepisów wykonawczych do nowej ustawy, a zatem trudno
przewidzieć, w jaki sposób nowe przepisy będą wdrażane.

ZALECENIA DLA POLSKI
WJAZD I POBYT
Spójne i przejrzyste procedury legalizacji pobytu
Za priorytetowe należy uznać działania mające na celu propagowanie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Z jednej
strony, cel ten można osiągnąć przez wprowadzenie do legislacji mechanizmów określających spójne i przejrzyste procedury
dotyczące otrzymywania kolejnych kart pobytu oraz stworzenie jasnej ścieżki otrzymania prawa stałego pobytu i obywatel17

Penninx: 2005.
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stwa. Z drugiej strony, migranci nieposiadający prawa pobytu
w Polsce powinni mieć możliwość zalegalizowania swojego
statusu migracyjnego. Mechanizm ten powinien być dostępny
dla tych migrantów, którzy nawiązali już trwałe więzi z Polską
i polskim społeczeństwem, a każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie.
Procedury legalizacji pobytu w Polsce powinny być jasne i zrozumiałe dla migrantów, a także wolne od niespójności i luk.
Do realizacji tego celu może przyczynić się między innymi jednolita wykładnia prawa w tym zakresie, która powinna być dostępna dla wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce.
W celu podnoszenia jakości usług świadczonych przez urzędników, którzy mają styczność z migrantami, należy także prowadzić regularne szkolenia, które dotyczyłyby różnych aspektów krajowego i międzynarodowego prawa migracyjnego.
Dobrowolne kursy integracyjne
Należy tworzyć dobrowolne kursy integracyjne. Podstawą tych
kursów powinna być nauka języka oraz program dostosowany
do wymagań polskiego rynku pracy, maksymalizujący wykorzystanie potencjału migrantów i przyczyniający się do ułatwienia osiągnięcia ich celów migracyjnych.
Polskie instytucje publiczne powinny faktycznie wspierać działania, których celem jest podniesienie kompetencji językowych
migrantów. Jest to szczególnie istotne w świetle wymogów nowej ustawy o obywatelstwie oraz projektu założeń do projektu
ustawy o cudzoziemcach. Kontrola nad programem i jakością
tego rodzaju kursów powinna pozostać w gestii agend państwowych, aby zapewnić normatywne standardy nauki języka
polskiego jako obcego na każdym poziomie.
Wybór instytucji odpowiedzialnej za realizację kursów na danym terytorium powinien przede wszystkim opierać się na ocenie jej dotychczasowego doświadczenia. Efektywność i jakość
usług świadczonych przez instytucję oferowanych w ramach
kursów integracyjnych należy poddawać okresowej ocenie.
Kursy integracyjne powinny opierać się na programie nauczania opracowanym na szczeblu centralnym, program ten jednak
powinien także brać pod uwagę lokalną specyikę.
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Zapewnienie dostępu do rzetelnej informacji
Za jeden z priorytetów należy uznać dostęp (przyszłych) migrantów do wyczerpujących, rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań życia w Polsce.
Materiały informacyjne powinny być zróżnicowane i docierać
do różnorodnych kategorii i typów migrantów udających się
do Polski. Takie informacje należy rozpowszechniać w polskich
konsulatach, na granicach, a także udostępniać w instytucjach
publicznych. Należy rozważyć stworzenie oicjalnej, regularnie
uaktualnianej, wielojęzycznej strony internetowej, na której
(przyszli) migranci mogliby uzyskać i pogłębić wiedzę dotyczącą wielu obszarów życia w Polsce.
OBYWATELSTWO
Zaleca się, aby w uzasadnionych wypadkach istniała możliwość odstąpienia od wymogu zrzeczenia się dotychczasowego
(pierwszego) obywatelstwa.

UCZESTNICTWO W RYNKU PRACY

Uczestnictwo migrantów w rynku pracy kraju imigracji
jest uznawane za jeden z podstawowych czynników przyczyniających się do ich integracji18. Awans społeczno-ekonomiczny
uznaje się za tradycyjny wskaźnik poziomu integracji imigrantów. Uczestnictwo to polega na zapewnieniu środków niezbędnych do życia uzyskiwanych dzięki zatrudnieniu lub (i) prowadzeniu działalności gospodarczej. Dochody umożliwiają także
dostęp do określonych dóbr, takich jak choćby dobrej jakości
edukacja, mieszkanie, czy też wzrastający prestiż społeczny.
W niniejszym opracowaniu analizie poddano następujące
aspekty uczestnictwa migrantów w rynku pracy:
(1) udokumentowane zatrudnienie oraz
(2) przedsiębiorczość migrancka i samozatrudnienie
w kontekście ich wpływu na proces integracji imigrantów.

18

Np. Gieseck et al.: 1995.
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UDOKUMENTOWANE ZATRUDNIENIE
Zatrudnienie uznaje się za jeden z najważniejszych czynników wpływających na życie i integrację imigrantów. Wynika
to między innym z faktu, że umożliwia ono ekonomiczną samodzielność, zapewnia bezpieczeństwo i ułatwia planowanie
przyszłości. Jego wpływ na proces integracji migrantów, którzy
przebywają już w kraju imigracji, jest zatem wielowymiarowy
i niezwykle istotny. Jednakże migranci doświadczają wielu
problemów ze znalezieniem i wykonywaniem pracy.
Pierwsze wyzwanie związane z zatrudnieniem migrantów dotyczy odmiennych wzorców adaptacyjnych różnych kategorii
migrantów. W tym kontekście duży wpływ na ich integrację
wywiera dominujący w danym kraju model polityki migracyjnej, który decyduje o tym, jakie kategorie migrantów mogą
otrzymać możliwość wjazdu, pobytu i pracy w danym kraju.
Istnieją dwa podstawowe typy tego rodzaju polityki, a podstawowa różnica między nimi wiąże się ze sposobem podejścia
do istniejących na rynku pracy niedoborów wykwaliikowanych pracowników lub też niedoborów (nisko wykwaliikowanej) siły roboczej. Istnieje przekonanie, że wysoko wykwaliikowani migranci integrują się lepiej i mają większą zdolność
przystosowania się do zmieniających się wyzwań i uwarunkowań rynku pracy. Z kolei nisko wykwaliikowani migranci są postrzegani jako czasowo „wypożyczona” siła robocza,
która nie wymaga wsparcia integracyjnego. W rzeczywistości
nie spotyka się typów idealnych powyżej wspomnianych modeli, a spójna polityka integracyjna kraju powinna uwzględniać
potrzeby integracyjne różnych kategorii migrantów.
Drugie z wyzwań związane jest z zakwestionowaniem dominującego podejścia, według którego tylko długoterminowi migranci powinni otrzymać wsparcie w zakresie integracji. Spójna polityka integracyjna powinna bowiem uwzględniać potrzeby integracyjne zarówno migrantów długoterminowych, jak i migrantów czasowych. Wynika to z faktu, że faktyczny, jasny i rozłączny
podział różnych kategorii migrantów jest obecnie niemożliwy
– współczesne wzory migracyjne charakteryzują się bowiem
płynnością: ci, którzy przyjechali na określony czas, mogą pozostać w danym kraju dłużej, podczas gdy ci, którzy mieli zostać
na stałe, mogą wyjechać. Takie uwarunkowania, jeśli nie zostaną uwzględnione w polityce państwa, mogą podważyć długo-
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okresowe cele polityki migracyjnej i mogą mieć istotny wpływ
na efekty polityki integracyjnej. Taka sytuacja wymaga zatem
połączenia polityki migracyjnej, integracyjnej i rynku pracy oraz
uwzględnienia interesów różnych kategorii i typów imigrantów.
OBIECUJĄCA PRAKTYKA
W 2008 roku Szwecja przyjęła nową politykę integracyjną charakteryzującą się, z jednej strony, elastycznością i dostosowywaniem się do wymagań rynkowych (co okazało
się szczególnie przydatne w okresie recesji) oraz, z drugiej, ochroną pracowników. Polityka ta opiera się na elastycznym dostosowywaniu się do zapotrzebowania na pracę
cudzoziemców posiadających określone umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Migranci przebywający już w Szwecji otrzymują także wsparcie
w formie świadczeń, mają możliwość przedłużenia pobytu, a ścieżka do pobytu stałego
jest jasno określona (podobnie jak procedura łączenia rodzin). Jednocześnie wysiłki
rządów skupiają się na przeciwdziałaniu zaniżaniu wynagrodzeń i jakości warunków
pracy, ale także na edukacji i szkoleniach pracowników krajowych19.
Trzecie wyzwanie związane jest z zakresem praw i obowiązków migrantów na rynku pracy. Jak zostało wspomniane, zakres ten w dużej mierze zależy od tytułu pobytowego migranta.
Prawa i obowiązki migrantów przebywających w danym kraju
na podstawie wizy są dużo bardziej ograniczone niż te, które
mają rezydenci posiadający prawo do osiedlenia się (ograniczenia te są m.in. związane z koniecznością uzyskania zezwolenia na pracę, brakiem dostępu do świadczeń w wypadku
utraty pracy, brakiem możliwości przebywania w danym kraju
w sytuacji utraty pracy). Co do zasady, im dłużej migrant legalnie przebywa i pracuje w kraju imigracji, tym więcej jest podstaw, aby przyznać mu status, który gwarantuje większy zakres praw. Jednakże obecnie – uznając kluczowy, pozytywny
wpływ uczestnictwa migrantów w rynku pracy na ich integrację – niektóre kraje decydują się na wprowadzanie rozwiązań ułatwiających określonym kategoriom migrantów dostęp
do zatrudnienia i usług urzędów pracy niezależnie od długości
ich dotychczasowego pobytu. Na przykład w Hiszpanii, Holandii, Portugalii i Szwecji wszyscy pracownicy i ich rodziny mają
dostęp do rynku pracy, możliwość zmiany pracy, pracy w sektorze publicznym, czy też prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Otrzymują także wsparcie podczas poszukiwania pracy20.
19
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POD ROZWAGĘ
Kwestie związane z bezpieczeństwem pracy i równymi prawami dla pracowników migranckich wpłynęły na kształt polityki integracyjnej wielu krajów europejskich o długich tradycjach imigracyjnych (jak choćby Szwecja czy Holandia). W tych krajach polityka integracyjna jest stosunkowo elastyczna i pozwala migrantom na dostosowywanie się do sytuacji na zmieniającym się rynku pracy21. Migranci mogą także odnawiać
swoje zezwolenia na pobyt i pracę, zmieniać pracę i pracodawcę, czy też zostać chwilowo bez pracy. Większość tych krajów po kilku latach pracy oferuje dostęp do pomocy społecznej bezrobotnym długo- i krótkoterminowym rezydentom22. Państwa, które
wprowadziły tego rodzaju rozwiązania, podczas obecnej recesji były w stanie lepiej
odpowiadać na zmiany zachodzące na rynku pracy, zapobiegać sytuacjom, w których
osoby przebywające w danym kraju na podstawie wizy pozostawały w nim po upływie
jej ważności, i w konsekwencji lepiej zabezpieczyły swoje długoterminowe interesy23.
Czwarte wyzwanie jest związane z zależnością pomiędzy pomyślną integracją na rynku pracy a wykonywaniem przez
migranta pracy, która jest zgodna z posiadanymi przez niego
kwaliikacjami oraz oferuje mu możliwości awansu porównywalne do tych, jakie posiadają zatrudnieni na tym samym stanowisku i posiadający takie same kwaliikacje pracownicy krajowi. Wiele ekonomicznych teorii migracji (np. model sukcesji,
model dualnego rynku pracy, czy też model kolejki) wskazuje, że nowo przybyli migranci – między innymi ze względu
na dyskryminację obecną w procesie rekrutacji, czy też z uwagi
na problemy związane z uznaniem ich kwaliikacji – przyjmują
prace w drugorzędnym sektorze rynku pracy24. Prace podejmowane w tym sektorze to tak zwane prace 3D (ang. dirty,
dangerous, demeaning – brudne, niebezpieczne i poniżające).
Wymagane do nich kwaliikacje są często niższe niż kwaliikacje migrantów, a same te prace charakteryzują się niższym
prestiżem społeczno-ekonomicznym niż te, które wykonywali
oni we własnym kraju. Jednak z czasem imigranci często dążą
do nabycia umiejętności i wiedzy umożliwiających im uzyskanie lepiej płatnej i bardziej adekwatnej do posiadanych kwaliikacji pracy25.
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POD ROZWAGĘ
Jedną z najważniejszych umiejętności umożliwiających uczestnictwo migrantów na
rynku pracy kraju imigracji jest znajomość języka tego kraju26. W istocie rzeczy, ta
umiejętność jest na tyle istotna, że wiele badań wręcz łączy ze sobą zmienne „poziom
znajomości języka” i „kwaliikacje”, postrzegają je jako jedną zmienną27. W efekcie brak
znajomości języka jest wskazywany jako istotna bariera w zatrudnianiu i awansie społeczno-ekonomicznym migranta28.
Uznając wagę znajomości języka kraju imigracji, instytucje publiczne, prywatne i pozarządowe angażują się w działania mające na celu podnoszenie znajomości języka
wśród cudzoziemców. Na przykład w 2005 roku duński rząd zainicjował program
„Nowa szansa dla wszystkich”. Jego celem było zaangażowanie rządu, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz administracji publicznej poziomu regionalnego i lokalnego i zachęcenie ich do podjęcia działań mających przyczynić się do wzrostu
stopy zatrudnienia migrantów. Cel ten miał zostać osiągnięty głównie poprzez organizowanie kursów języka duńskiego i podnoszenie poziomu jego znajomości wśród
migrantów.
Piąte z wyzwań dla polityki integracyjnej pojawia się w momencie, gdy migrant traci udokumentowaną pracę. W tym
kontekście niezmiernie istotna jest rola efektywnych mechanizmów, które zachęcają i przyczyniają się do jak najszybszego
powrotu na rynek pracy wszystkich pracowników znajdujących się w tej sytuacji, w tym także migrantów. Specyicznym
uwarunkowaniem sytuacji migranta jest jednak to, że w niektórych krajach brak udokumentowanej pracy podważa podstawy
prawne dalszego legalnego pobytu cudzoziemca w tym kraju.
W tych wypadkach migranci, którzy nie są skłonni wyjechać
z kraju pobytu, mogą decydować się na nielegalny pobyt i pracę. Aby zapobiegać temu niekorzystnemu zjawisku, państwa
wprowadzają odpowiednie instrumenty polityki – na przykład
wizy, na podstawie których migrant może przez ściśle określony czas przebywać w kraju i poszukiwać pracy (np. w Szwecji
i Portugalii okres ten wynosi 6 miesięcy).
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PROPAGOWANIE UDOKUMENTOWANEGO ZATRUDNIENIA W POLSCE
I DOSTĘP DO NIEGO
Ogólnie rzecz biorąc, w zakresie dostępu cudzoziemców do zatrudnienia w Polsce
przepisy polskiego prawa są oceniane jako raczej restrykcyjne. Jednak w ostatnich
latach można zauważyć proces ich stopniowej liberalizacji. Przejawia się to między
innymi we wprowadzaniu regulacji umożliwiających pewnym grupom migrantów podejmowanie pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (m.in. obywatelom
krajów członkowskich UE), we wprowadzeniu programu migracji czasowych, czy też
w obniżeniu kosztów zatrudnienia cudzoziemca spoza Unii Europejskiej.
Obecnie migranci głównie uzupełniają istniejące na polskim rynku pracy niedobory
poprzez podejmowanie pracy, której Polacy nie mogą wykonywać (np. z uwagi na niewystarczające kwaliikacje), bądź też nie chcą podjąć (np. z uwagi na za niskie wynagrodzenie)29. Kategorię migrantów, która jest obecnie statystycznie najistotniejsza,
stanowią migranci czasowi wjeżdżający do Polski na podstawie wizy z prawem do pracy wydanej im na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Ten instrument rynku pracy umożliwia obywatelom Białorusi, Gruzji, Mołdawii,
Rosji i Ukrainy podjęcie pracy w Polsce w ciągu 6 kolejnych miesięcy bez konieczności
uzyskiwania zezwolenia na pracę. W 2011 roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały prawie 260 000 takich oświadczeń. Ponad 92% z nich zostało wystawionych dla
obywateli Ukrainy na prace w rolnictwie (49% wszystkich deklaracji) i budownictwie
(20%). Ponadto w roku 2011 wydano ponad 40 000 zezwoleń na pracę; najwięcej
otrzymali ich obywatele Ukrainy (46%), Chin (14%) oraz Wietnamu (6%) na prace
w budownictwie (22%) i handlu (17%)30.
Obecnie działania państwa, których celem byłoby zwiększenie uczestnictwa migrantów w rynku pracy, mają bardzo ograniczony charakter. Aby móc podjąć legalną pracę,
migranci w Polsce muszą co do zasady uzyskać zezwolenie na pracę lub oświadczenie
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Obydwa dokumenty umożliwiają pracę
tylko na wskazanym w nim stanowisku i dla wskazanego pracodawcy. Taka sytuacja
może prowadzić do nadużyć i łamania praw migrantów. Poza niewieloma wyjątkami
(np. migrantów posiadających zezwolenie na osiedlenie się) migranci nie są uprawnieni do korzystania z usług urzędów pracy i uzyskiwania na przykład świadczeń z tytułu
bezrobocia. W wypadku migrantów, których deklarowanym celem pobytu jest praca,
jej utrata oznacza w zasadzie konieczność opuszczenia terytorium Polski. Zgodnie
z obowiązującym prawem ujawnienie zatrudnienia migranta bez wymaganych doku-
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mentów może skutkować uzyskaniem decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W ostatnim czasie zostały zaproponowane nowe rozwiązania z zakresu polityki migracyjnej, w szczególności w odniesieniu do wjazdu, pobytu i zatrudnienia. Projekt założeń
do projektu ustawy o cudzoziemcach z 2011 roku wprowadza preferencyjne traktowanie w zakresie procedur związanych z wjazdem, pobytem i zatrudnieniem wybranych
typów migrantów oraz wprowadza jednolite zezwolenie na pobyt i pracę. Natomiast
dokument „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” podkreśla konieczność otworzenia granic Polski i polskiego rynku pracy dla wybranych,
priorytetowych grup migrantów (takich jak osoby pochodzenia polskiego, absolwenci
polskich uniwersytetów, czy też osoby z tak zwanym potencjałem integracyjnym) oraz
wprowadzenie działań mających przyczynić się do ich dalszej integracji w Polsce.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIGRANCKA I SAMOZATRUDNIENIE
Wielu migrantów poszukuje innych możliwości uzyskiwania
dochodu niż zatrudnienie. Jednym z rozwiązań jest założenie
własnej działalności gospodarczej (w tym samozatrudnienie). Taka aktywność umożliwia migrantom awans społeczno-ekonomiczny często w obrębie ich własnej grupy etnicznej.
Działania te określa się jako przedsiębiorczość migrancką (lub
etniczną)31. Istnieją dwa poglądy dotyczące wpływu przedsiębiorczości na integrację imigrantów.
Przedsiębiorczość migrancką można postrzegać jako ślepy zaułek integracji. Zwolennicy tego podejścia dowodzą, że choć
przedsiębiorczość umożliwia zdobycie dochodu, to wzrastająca liczba przedsiębiorców nie powinna być postrzegana jako
wskaźnik pomyślności integracji. W tym podejściu przedsiębiorczość migrancką – w połączeniu z efektem skali – postrzega się bowiem jako uwarunkowanie przyczyniające się do zamykania się migrantów w etnicznych gettach, które w dłuższym okresie skutkują ich marginalizacją i hamują ich dalszą
integrację32.
Z drugiej strony jednak, badania wskazują, że przedsiębiorczość migrancka przyczynia się do różnorodności ekonomicznej i kulturowej, zmniejsza bezrobocie, łagodzi proble31
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my związane z bezrobociem młodych migrantów, przyczynia
się do podnoszenia standardu życia oraz do ich samowystarczalności33. Co więcej, po pierwszej fali orientacji w kierunku
produktów etnicznych i klientów pochodzących z określonej
grupy migranckiej (lub etnicznej) przedsiębiorcy migranccy
wrastają w krajobraz i stają się integralnym i ważnym elementem lokalnej gospodarki. Dzieje się tak w szczególności
w dużych miastach i metropoliach (np. Chinatown w Nowym
Jorku)34. Ponadto współczesna przedsiębiorczość migrancka
to również działalność na szeroką, niejednokrotnie międzynarodową skalę, która przyczynia się do transferu innowacji
i wiedzy oraz tworzenia miejsc pracy zarówno dla migrantów,
jak i pracowników krajowych. W tym podejściu wskazuje się
na podmiotowość migrantów, którzy poprzez swoje działania
kształtują otaczające ich środowisko społeczne i ekonomiczne,
a poprzez to nabywają kapitału potrzebnego do dalszej integracji35. Współcześnie właśnie to podejście jest dominujące.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIGRANCKA I SAMOZATRUDNIENIE MIGRANTÓW
W POLSCE
Przedsiębiorczości migranckiej nie wspierają polskie instytucje publiczne, a możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej przez inne kategorie migrantów niż migranci
posiadający prawo do pobytu stałego są ograniczone (m.in. cudzoziemcy posiadający
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony mogą zakładać tylko wybrane formy
spółek). Co więcej, migranci i organizacje reprezentujące ich interesy zgłaszają kłopoty
związane z przedłużaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z prawem
do prowadzenia działalności gospodarczej. Obostrzenia nałożone na cudzoziemców
legalizujących swój pobyt na tej podstawie wynikają z obawy przed nadużywaniem
możliwości zakładania przez migrantów działalności gospodarczej tylko i wyłącznie
dla celów zalegalizowania swego pobytu.
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Obecnie poza cudzoziemcami posiadającymi zezwolenie na osiedlenie się i rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej jednoosobową działalność gospodarczą bez
konieczności uzyskiwania dodatkowych dokumentów mogą zakładać jedynie małżonkowie obywateli Polski, studenci przebywający na podstawie zezwolenia na pobyt oraz osoby posiadające Kartę Polaka. Jednakże z powodu niespójności przepisów
prawnych również regulacje stosowane do nich nie zawsze są przejrzyste i zrozumiałe
(np. w wypadku studentów przepisy prawa nie precyzują, czy mają oni prawo prowadzić tę samą działalność gospodarczą po ukończeniu studiów). Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (inni niż małżonkowie i studenci), jak również osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy nie mają prawa
do zakładania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Pomimo tych
obostrzeń w 2007 roku badanie European Labour Force Survey wskazało, że podczas
gdy zaledwie 11% Polaków było samozatrudnionych, to w wypadku migrantów udział
ten wynosił 29%36.

ZALECENIA DLA POLSKI
UDOKUMENTOWANE ZATRUDNIENIE
Dostęp do udokumentowanego zatrudnienia
Uczestnictwo migrantów mieszkających już w Polsce od wielu lat, jak również posiadających kwaliikacje, na które istnieje
popyt na polskim rynku pracy, powinny wspierać instrumenty
polityki państwa.
Zezwolenie na pracę (a w przyszłości jednolite zezwolenie
na pracę i pobyt) powinno być wydawane na pracę w określonym zawodzie, lub wręcz na pracę w określonym sektorze. Takie podejście przyczyniłoby się do ochrony praw migrantów,
chroniłoby ich przed wykorzystywaniem przez nieuczciwych
pracodawców, ułatwiałoby zmianę pracy, przyczyniałoby się
do efektywniejszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności,
a także ułatwiałoby im awans. Takie rozwiązanie wywarłoby
także pozytywny efekt na krajowy rynek pracy poprzez przyczynienie się do wzrostu jego elastyczności. W tym wypadku
zalecane jest wprowadzenie mechanizmów, które umożliwiałyby weryikację, czy zezwolenie jest wykorzystywane zgodnie
z jego przeznaczeniem.
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Jednocześnie zaleca się, aby w zezwoleniu na pracę nie były
szczegółowo określane warunki, na podstawie których dany
cudzoziemiec może pracować (np. dokładna wysokość zarobków). Takie rozwiązanie pozwoli na rozdzielenie kwestii
związanych z uzyskiwaniem i możliwością wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę przez cudzoziemców
i ochrony polskiego rynku pracy. Obecna sytuacja powoduje, iż
podczas kontroli legalności zatrudnienia kwestie te są sprawdzane, a wszelkie, nawet bardzo drobne nieprawidłowości
i odstępstwa są kwaliikowane jako nielegalne zatrudnienie.
Sytuacja taka nie przyczynia się do większej ochrony polskiego
rynku pracy, a stanowi jedynie dodatkową trudność i barierę
dla legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony powinni móc korzystać z wyznaczonego okresu
ochronnego, podczas którego mogliby poszukiwać nowej pracy.
Uregulowanie to powinno w szczególności dotyczyć sektorów
charakteryzujących się niedoborami kwaliikacji i siły roboczej
(tzw. zawody deicytowe) oraz sektora poprzedniego zatrudnienia cudzoziemca. Proponowana procedura służyłaby przede wszystkim jako środek zapobiegawczy przed popadaniem
migrantów w nielegalność (nielegalne zatrudnienie i pobyt).
Dostęp do odpowiednio rozpowszechnianych i rzetelnych
informacji dotyczących funkcjonowania i realiów polskiego
rynku pracy oraz praw i obowiązków migrantów (w tym informacji dotyczących różnych form zatrudnienia i związanych
z nimi praw i obowiązków) umożliwi migrantom podejmowanie samodzielnych, świadomych decyzji dotyczących migracji i zatrudnienia w Polsce. W tym kontekście szczególnie
istotna jest rola polskich władz państwowych: powinny one
zadbać o przygotowanie materiałów informacyjnych w językach zrozumiałych dla jak największej liczby migrantów, które
powinny być dostępne już w krajach ich pochodzenia. Kanały
rozpowszechniania tych informacji zarówno w zagranicą, jak
i w Polsce powinny być zróżnicowane, tak aby zmaksymalizować szanse dotarcia do tej informacji przez wszystkie zainteresowane osoby. W tym celu zasadne jest zaangażowanie w te
działania także przedstawicieli różnych instytucji i sektorów.
Rezydenci powinni mieć prawo do podejmowania zatrudnienia
w urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących
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aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej, przynajmniej na podobnych zasadach jak w instytucjach
samorządowych. Obecnie migranci w Polsce nie mają takiej
możliwości, jednakże brak jest przekonujących argumentów
natury prawnej i ekonomicznej, które usprawiedliwiałyby ten
stan rzeczy.
Zaleca się selektywne wspieranie i propagowanie napływu
pracowników migranckich do wybranych sektorów rynku
pracy cierpiących na niedobory siły roboczej oraz niedobory
pracowników posiadających kwaliikacje niezbędne do wykonywania danej pracy. Powinno się tworzyć takie instrumenty
polityki, które zachęcałyby te grupy migrantów do pozostania w Polsce przez dłuższy okres (np. poprzez stworzenie im
możliwości awansu społeczno-ekonomicznego w Polsce). Takie podejście, połączone z efektywnymi instrumentami polityki zachęcającymi pracowników krajowych do uczestnictwa
w rynku pracy, miałoby szansę stać się spójną i kompleksową
drogą prowadzącą do integracji migrantów w wymiarze ekonomicznym.
Rozwój zawodowy
Podstawowe kwestie związane z rozwojem zawodowym migrantów dotyczą szkoleń zawodowych, nostryikacji dyplomów oraz kursów kształcących ich umiejętności językowe.
W proces ten powinien być zaangażowany sektor publiczny,
prywatny i pozarządowy.
Istotny element polityki integracyjnej powinny stanowić jasne,
wyważone i przewidywalne kryteria oraz udrożnione procedury uznawania kwaliikacji i nostryikacji dyplomów uzyskanych
za granicą. Możliwość odbycia całej procedury uznania kwaliikacji nie powinna być uzależniona od posiadanego dokumentu pobytowego. Pracodawców należy angażować w tworzenie
tych procedur, dzięki czemu będą one dla nich zrozumiałe i zyskają ich uznanie. W celu zapewnienia przejrzystości procedur
kwestie uznawania kwaliikacji i nostryikacji dyplomów powinny zostać wpisane do Krajowych Ram Kwaliikacji. Ponadto migranci powinni mieć łatwy dostęp do informacji na temat
możliwości uznania kwaliikacji. Takie podejście może zwiększyć skuteczność utrzymywania wykwaliikowanych migrantów na polskim rynku pracy.
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Posiadacze zezwoleń na pobyt na czas oznaczony, podobnie
jak osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy z prawem
do wykonywania pracy, powinni mieć prawo do rejestrowania
się w urzędach pracy jako poszukujący pracy i w konsekwencji do korzystania z usług świadczonych przez urzędy pracy,
w szczególności do doradztwa zawodowego i szkoleń. Tego
typu usługi powinny także uwzględniać sytuację migrantów
i umożliwiać w szczególności uzyskanie odpowiedniej znajomości języka polskiego oraz kwaliikacji zawodowych.
Migracja krótkookresowa
Znacząca część migrantów, którzy korzystają z możliwości podjęcia pracy krótkookresowej w Polsce (system oświadczeń),
regularnie powraca do Polski w celu podjęcia pracy. Ta taktyka
okazuje się zatem ich stałą i powtarzalną strategią migracyjną.
Dlatego też postrzeganie tej kategorii migrantów tylko i wyłącznie jako migrantów krótkookresowych, którzy przebywają w Polsce czasowo i w związku z tym nie mają możliwości
zakorzenienia się w kraju pobytu, może mijać się ze stanem
faktycznym. W związku z tym decydenci w Polsce powinni być
świadomi, że jasna polityka dotycząca praw tej kategorii migrantów powinna stanowić element efektywnego zarządzania
kwestiami związanymi z mobilnością na polskim rynku pracy.
Istotne jest także, aby rozważyć kwestie związane z możliwościami ich integracji w Polsce.
Uznając, że system oświadczeń powinien zostać utrzymany,
należy wprowadzić regulacje, które z jednej strony, wyeliminowałyby możliwości ich nadużyć, a z drugiej, przeciwdziałałyby
wzrostowi zatrudnienia w szarej streie. Informacja dotycząca
praw i obowiązków związanych z korzystaniem z tego systemu
powinna być jasna i przejrzysta zarówno dla migrantów, jak
i dla ich pracodawców. Polska powinna podjąć działania mające na celu rozpowszechnianie tych informacji, jak również nadzorowanie korzystania z tego systemu. Co więcej, należy chronić migrantów przed nieuczciwymi pośrednikami pracy oraz
pracodawcami poprzez ułatwienie migrantom dochodzenia
należnych im praw. Z uwagi na to, że ta kategoria migrantów
regularnie powraca do Polski, należy rozważyć wprowadzenie
środków, które ułatwiłyby ich przyszłą integrację – na przykład powyżej wspomniane uznawanie ich kwaliikacji czy dostęp do doradców zawodowych w urzędach pracy.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIGRANCKA I SAMOZATRUDNIENIE
Jasne i niedyskryminujące procedury
Należy rozjaśnić i uspójnić procedury dotyczące samozatrudnienia migrantów w Polsce (np. doprecyzować przepisy dotyczące możliwości prowadzenia irmy przez absolwentów, którzy założyli irmę jeszcze na studiach, oraz migrantów, którzy
rozwiedli się z polskim obywatelem).
Ponadto należy rozszerzyć zakres podmiotów uprawnionych
do prowadzenia działalności gospodarczej, w efekcie czego
migranci powinni mieć prawo do podejmowania działalności
gospodarczej na podobnych zasadach co obywatele polscy. Powinno to przyczynić się do zmniejszenia zależności cudzoziemców od pracodawców, zwiększenia ich elastyczności na rynku
pracy oraz umożliwienia im samodzielnego rozliczania się
z odpowiednimi instytucjami publicznymi.
Sektorowe podejście do przedsiębiorczości
Sektorowe podejście do przedsiębiorczości mogłoby przynieść
szczególne korzyści w sektorze usług domowych. Obecnie rodziny, w których zatrudniane są migrantki, często nie podejmują trudu rejestracji ich pracy. Możliwym rozwiązaniem tej
sytuacji jest stworzenie takich uwarunkowań, które umożliwiałyby migrantkom przebywającym już w Polsce prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w tym sektorze.
Takie rozwiązanie przyczyniłoby się do zwalczania szarej strefy oraz do wzrostu wysokości odprowadzanych podatków i innych składek do Skarbu Państwa.

POLITYKA SPOŁECZNA

Uregulowany status prawny pobytu oraz uczestnictwo w rynku
pracy stanowią bez wątpienia jedne z ważniejszych czynników
procesu integracji migrantów. Jednakże proces ten jest bardziej złożony i dotyczy także wielu innych obszarów życia. Poniżej zostaną przeanalizowane wybrane wymiary polityki społecznej pod kątem ich wpływu na proces integracji imigrantów.
Rola polityki społecznej w procesie integracji jest o tyle istotna, że jej celem jest stworzenie takich uwarunkowań, które
umożliwią jej adresatom radzenie sobie z wyzwaniami życia
codziennego. Wymiarami polityki społecznej, których dotyczą
poniższe rozważania, są:
(1) edukacja,
(2) prawo do zdrowia oraz
(3) zabezpieczenia społeczne.
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EDUKACJA
Istnieją trzy główne aspekty związane z wpływem edukacji
na integrację dzieci migrantów. Po pierwsze, podnosi się pytania
o rzeczywistą dostępność systemu edukacji dla dzieci migrantów. Po drugie, analizuje się ich wyniki w nauce i osiągane wykształcenie. I po trzecie, decydenci i praktycy wyrażają zaniepokojenie jakością uczestnictwa migrantów w systemie edukacyjnym. Te właśnie kwestie zostaną omówione poniżej.
POD ROZWAGĘ
Istotny element polityki integracyjnej wielu krajów Unii Europejskiej stanowią współcześnie działania, których celem jest przyczynienie się do nabycia przez dzieci migrantów znajomości języka kraju pobytu. Christensen i Stanat wskazali kilka czynników, które wspierają ten proces37. Po pierwsze, kraje, w których działania te odnoszą
sukcesy, ustalają określone standardy zajęć z języka danego kraju jako obcego. W tym
celu wykorzystywany podczas tych zajęć program nauczania tworzy się na poziomie
centralnym. Po drugie, nauczyciele uczący języka danego kraju posiadają odpowiednie kwaliikacje do nauki tego języka jako obcego. Po trzecie, są to zajęcia intensywne
i oferuje się je dzieciom przez cały okres trwania edukacji na poziomie podstawowym
i średnim. Badania te również wykazały, że nie jest wskazane ani konieczne odkładać
naukę w szkole aż do momentu, w którym dzieci będą posługiwać się płynnie językiem
kraju imigracji38.
Dostęp do edukacji dotyczy uwarunkowań, które gwarantują dzieciom migrantów taką samą dostępność edukacji, jaka
jest udziałem dzieci obywateli danego kraju. Kilka lat temu,
a w wypadku niektórych państw kilka dekad temu, obawy
dotyczące dostępności szkolnictwa publicznego dla dzieci migrantów były jednymi z kluczowych. Obecnie jednak wydaje
się, że większość krajów Unii Europejskiej poradziła już sobie
z tym wyzwaniem i w większości z nich dzieci migrantów, niezależnie od ich statusu pobytu, są objęte obowiązkiem szkolnym, przynajmniej na poziomie podstawowym (wyjątki dotyczą np. Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier). Także nabór
dzieci objętych wyżej wspomnianym obowiązkiem do szkół
publicznych jest, ogólnie rzecz ujmując, porównywalny do naboru dzieci obywateli danego kraju.

37
38

Christensen, Stanat: 2007.
Watts-Taﬀe, Truscott: 2000.
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W związku z tym obecnie rozważania skupiają się na kwestiach
związanych z osiągnięciami edukacyjnymi dzieci migrantów.
Wyniki badania PISA39 wykazały na przykład, że dzieci migrantów generalnie osiągają niższe wyniki w nauce niż dzieci obywateli kraju imigracji. Czynniki, które przyczyniają się do tych
wyników, to przede wszystkim brak wystarczającej znajomości języka, w którym odbywa się nauczanie, i (lub) segregacja
uczniów według cech społeczno-demograicznych40. Do przeciwdziałania tego typu zjawiskom przyczynia się jak najwcześniejsze przyjmowanie dzieci migrantów do przedszkoli i szkół
oraz wspieranie szkół przyjmujących takie dzieci – na przykład
przez kierowanie do nich dodatkowych środków inansowych
lub nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje41.
POD ROZWAGĘ
Migranci niekoniecznie muszą osiągać gorsze wyniki w nauce. Jeśli zapewni się odpowiednie warunki, różnice w wynikach nauki pomiędzy dziećmi migrantów a dziećmi
obywateli kraju imigracji mogą być niezauważalne. Na przykład w Australii, Kanadzie,
czy też Nowej Zelandii nie obserwuje się różnic w osiągnięciach szkolnych pomiędzy
dziećmi migrantów a dziećmi obywateli tych krajów. Na te sukcesy złożyła się bliska
współpraca pomiędzy nauczycielami języka a pozostałymi nauczycielami uczącymi konkretnych przedmiotów oraz połączenie zajęć z języka z ogólnym programem
nauczania42.
Trzecie wyzwanie jest związane z wynikami uczestnictwa dzieci
w systemie edukacyjnym. Rozważania te dotyczą głównie umiejętności, w które powinni zostać wyposażani uczniowie, aby
w przyszłości mieli szanse na awans społeczno-ekonomiczny.
Badania wskazują bowiem, że uczniowie migranccy w Europie
są nadreprezentowani w szkołach zawodowych, które nie przygotowują ich do edukacji na poziomie wyższym, jak również
wśród uczniów, którzy przedwcześnie kończą swoją edukację43.
Aby podjąć to wyzwanie, decydenci i praktycy wdrażają działa39
PISA (Programme for International Student Assessment) jest projektem
międzynarodowym, którego realizacja rozpoczęła się w 2000 roku. Jego celem
jest ewaluacja systemów edukacyjnych w różnych państwach dokonywana poprzez testowanie umiejętności i wiedzy piętnastolatków w krajach uczestniczących w badaniach. Od momentu rozpoczęcia programu w badaniach uczestniczyło
już ponad 70 krajów.
40
Nusche: 2009.
41
Ibid.
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Nusche: 2009.
43
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia: 2004.
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nia, które zachęcają uczniów do dalszej nauki. W tym kontekście wątpliwości dotyczą tego, które z podejść jest bardziej efektywne – to, którego adresatami są wszystkie dzieci wymagające
wsparcia, czy to, którego adresatami są wyłącznie migranci. Wydaje się, że obecnie pierwsze podejście znajduje większe uznanie wśród praktyków, którzy uważają, że przynosi ono lepsze
efekty i przyczynia się do większej integracji migrantów (takie
podejście jest stosowane np. w Holandii i Finlandii). Należy również dbać o to, by wybór szkoły zawodowej nie był podyktowany
istnieniem barier wynikających z dyskryminacji, które zamykają
przed migrantami dostęp do innych możliwości.
Jeśli uczniowie cudzoziemscy mają efektywnie uczestniczyć
w systemie edukacji, odnosić sukcesy i zdobywać kwaliikacje i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku
pracy, system edukacyjny powinien również systemowo odpowiadać na ich potrzeby i uwzględniać różnorodność kulturową uczniów44. W tym celu do systemu edukacyjnego wprowadza się edukację wielokulturową45, a w szkołach dokonuje
się stosownych korekt o charakterze instytucjonalnym – takich jak choćby zmiany w programie i materiałach do nauczania, jak również w samym podejściu i słownictwie używanym
na co dzień przez nauczycieli46.
EDUKACJA MIGRANTÓW W POLSCE
W Polsce wszystkie dzieci niezależnie od obywatelstwa i statusu prawnego są objęte
obowiązkiem edukacyjnym aż do ukończenia przez nie gimnazjum lub 18. roku życia. Dzieci migrantów są przyjmowane do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na tych samych zasadach co dzieci obywateli polskich, choć zdarzają się sytuacje,
że starsze dzieci są przyjmowane do klas niższych, niż wskazywałby na to ich wiek
(np. ze względu na niewystarczającą znajomość języka polskiego). Kształcenie na poziomie podstawowym i średnim jest dla wszystkich uczniów bezpłatne. Jednak już cudzoziemcy podejmujący naukę w publicznych szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia nauczycieli
i placówkach oraz szkołach wyższych (z pewnymi wyjątkami) zobowiązani są do wnoszenia opłat za każdy rok nauki.
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Polskie prawo przewiduje działania, których celem jest umożliwienie dzieciom cudzoziemskim uzupełnienie luk w edukacji i podszkolenie umiejętności. Cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają
go na poziomie znacząco utrudniającym im naukę, mają prawdo do dodatkowych, nieodpłatnych zajęć z języka polskiego. Jeśli istnieje potrzeba, tacy uczniowie mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych z innych przedmiotów. Przepisy prawa jednak
nie deiniują, ilu uczniów cudzoziemskich musi uczęszczać do danej szkoły, by można
zorganizować tego rodzaju zajęcia. Praktyka wskazuje, że te instrumenty są rzadko
wykorzystywane. Dzieci migrantów mają także prawo do pomocy osoby posługującej
się językiem kraju pochodzenia, zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela oraz
do otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto gdy do danej szkoły chodzi minimum siedmioro dzieci pochodzących z danego kraju, placówka dyplomatyczna
lub konsularna tego kraju albo też stowarzyszenie kulturalno-oświatowe skupiające
przedstawicieli danej narodowości może zorganizować w szkole naukę języka i kultury kraju pochodzenia. W tym wypadku szkoła jest zobowiązana do nieodpłatnego
udostępnienia pomieszczenia i pomocy dydaktycznych.
Obecnie brak jest rzetelnych informacji dotyczących dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach. Na przykład choć szkoły są zobowiązane do opracowywania rocznych
sprawozdań, które powinny między innymi zawierać informację dotyczącą liczby nieobywateli kształcących się w danej szkole, to jednak praktycy i badacze zauważają,
że liczby prezentowane w sprawozdaniach są niższe niż w rzeczywistości47. Brak także
informacji dotyczących wyników osiąganych w polskich szkołach przez dzieci migrantów48. Dane fragmentaryczne wskazują jednak, że niektóre dzieci – na przykład o pochodzeniu wietnamskim – osiągają bardzo dobre wyniki w nauce49.
PRAWO DO ZDROWIA
Istnieją trzy główne obszary związane ze współzależnością
pomiędzy zdrowiem migrantów a ich integracją. Po pierwsze,
są to kwestie związane ze stanem zdrowia samych migrantów.
Po drugie, są to kwestie związane z dostępnością systemu publicznej ochrony zdrowia. I po trzecie, są to zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego.
W odniesieniu do pierwszego z wymienionych obszarów głównym zagadnieniem, wokół którego przez lata skupiały się roz47
IV spotkanie Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji „Imigranci w polskiej szkole. Wyzwania dla polskiej polityki migracyjnej i integracyjnej”,
które odbyło się w Warszawie 8 października 2010 roku.
48
Ibid.
49
Halik: 2006.
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ważania nad zdrowiem migrantów, były obawy społeczeństwa
przyjmującego przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, których nosicielami byli migranci. W ostatnich latach
rozważania te poszerzono jednak o kwestie związane z zagrożeniami wynikającymi z chorób niezakaźnych, stanowiących
obecnie najważniejszą przyczynę zgonów w Europie. Kolejnym
aspektem rozważań są kwestie związane ze zdrowiem psychicznym migrantów. Wynika to z faktu, że wiele badań wskazuje na znacząco wyższy odsetek zaburzeń zdrowia psychicznego wśród migrantów (tak zwana choroba migracyjna, bądź
też syndrom emigranta) niż wśród rodzimej populacji. Współcześnie, mimo że uznaje się wagę przeciwdziałania wszystkim
tym typom chorób, za kluczowe i wymagające szczególnych,
ukierunkowanych działań uważa się kwestie dotyczące ograniczonego dostępu do proilaktyki, doradztwa, badań oraz leczenia migrantów50.
Nawet jeśli migranci mają prawo do korzystania z usług publicznej służby zdrowia, mogą napotykać istotne bariery związane z faktycznym dostępem do tego systemu. Sytuacja taka
może wynikać z niedostosowania lub (i) braku gotowości systemu opieki zdrowotnej do wyjścia naprzeciw szczególnej
sytuacji i potrzebom migrantów51. Czynniki, które są wymieniane jako utrudniające, lub wręcz uniemożliwiające faktyczne
korzystanie z przysługujących im w tym zakresie praw, to brak
wystarczającej i rzetelnej informacji na temat uprawnień związanych z dostępem i funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w kraju imigracji, wysokie koszty usług, bariery językowe, komunikacyjne, czy też kulturowe (głównie niebranie pod
uwagę przez pracowników służby zdrowia odmiennej wrażliwości kulturowej pacjenta, przejawiającej się choćby w problematyczności rozmowy z przedstawicielem innej płci na temat
własnych dolegliwości lub też w braku zgody na przeprowadzenie określonych badań). Migranci – w szczególności krótkookresowi – mogą zatem dążyć do ograniczania wizyt u lekarza
poprzez zażywanie tylko tych leków, które zabrali ze sobą, oraz
poprzez niekorzystanie ze zwolnień chorobowych. Takie postępowanie może w dłuższym okresie skutkować znaczącym
pogorszeniem się ich stanu zdrowia.
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OBIECUJĄCA PRAKTYKA
W Wielkiej Brytanii za jeden z najważniejszych problemów utrudniających migrantom
dostęp do służby zdrowia uważa się barierę językową52. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, Departament Zdrowia opublikował podręcznik „Wprowadzenie do Narodowej
Służby Zdrowia”, który został przetłumaczony i udostępniony w wielu językach oraz
szeroko rozdystrybuowany wśród społeczności migrantów. Ponadto stworzono stronę
internetową, na której są dostępne formularze umożliwiające migrantom umówienie
spotkania z lekarzem w aż 32 językach. Co więcej, lekarze i pacjenci mogą skorzystać
z usług tłumaczenia przez telefon.
Zarówno z perspektywy zdrowia publicznego, jak i praw człowieka oraz ekonomicznej opłacalności jest korzystne, aby:
(1) zmniejszać różnice w dostępie do służby zdrowia pomiędzy migrantami a społeczeństwem kraju imigracji, (2) docierać
do migrantów z działaniami proilaktycznymi oraz (3) ustanowić prawa migrantów dotyczące zdrowia w celu zmniejszenia negatywnego wpływu migracji zarówno na ich zdrowie,
jak i na ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Zdarza się, że te
cele włącza się w narodową politykę zdrowotną krajów imigracji. W efekcie współcześnie debata coraz częściej przestaje skupiać się na kwestiach związanych z możliwościami
OBIECUJĄCA PRAKTYKA
Mediatorzy kulturowi odgrywają istotną rolę w zmniejszaniu barier i dystansu pomiędzy społecznościami migrantów a służbą zdrowia. Praktyka ta została wprowadzona
już w Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Mediatorzy
pochodzą zazwyczaj ze społeczności migranckiej i działają jako łącznicy pomiędzy migrantami a personelem medycznym. Ich zadaniem jest przyczynienie się do większego
zrozumienia, z jednej strony, zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej wśród
społeczności migrantów oraz, z drugiej, zasad i norm przestrzeganych przez migrantów wśród personelu medycznego. Pomagają także pacjentom podczas bezpośrednich
kontaktów z placówkami służby zdrowia i z personelem medycznym. Bywa, że pełnią
także funkcję tłumacza53.
wprowadzania zakazu wjazdu migrantów zakażonych określonymi chorobami i przesuwa się w kierunku gwarantowania
migrantom dostępu do obowiązkowych szczepień i dostępu do
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usług publicznej służby zdrowia, uniezależnionego od ich statusu migracyjnego, a także w kierunku edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia wśród migrantów.
PRAWO DO ZDROWIA MIGRANTÓW W POLSCE
Polska uznaje prawo do zdrowia każdej osoby, jednakże dostęp do publicznej służby zdrowia jest przedmiotem regulacji i podlega ograniczeniom. Obecnie taki dostęp
jest przyznany czterem kategoriom osób: (1) polskim obywatelom poniżej 18. roku
życia mieszkającym w Polsce, (2) kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu, które posiadają obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce, (3) polskim obywatelom
mieszkającym w Polsce spełniającym kryteria dochodowe oraz (4) osobom objętym
ubezpieczeniem zdrowotnym na zasadach obowiązkowych bądź dobrowolnych. Polski system publicznej opieki zdrowotnej jest oparty na modelu ubezpieczeniowym,
w którym możliwość korzystania z publicznej opieki zdrowotnej jest uwarunkowana
odprowadzaniem indywidualnych składek zdrowotnych54. Jeśli dana osoba tych składek nie opłaca (np. z uwagi na niezarejestrowane zatrudnienie), co do zasady nie ma
prawa do nieodpłatnego korzystania z usług publicznej służby zdrowia.
Migranci doświadczają wielu problemów związanych z dostępem do publicznej służby
zdrowia w Polsce. Dotyczą one przede wszystkim uzyskania rzetelnej informacji dotyczącej ich uprawnień i funkcjonowania polskiej służby zdrowia, niesatysfakcjonującego poziomu usług, braku dostępu do specjalisty bez skierowania oraz długiego czasu
oczekiwania do specjalistów, w tym na operacje i zabiegi. Należy jednak podkreślić,
że obywatele polscy skarżą się na wiele podobnych trudności. Problemy specyiczne
dla migrantów dotyczą natomiast: wypadków odmowy konsultacji medycznych wynikających z przyjęcia bezpodstawnego założenia, że cudzoziemiec nie może mieć prawa
do publicznej służby zdrowia w Polsce; trudności w dostępie do lekarza, który brałby
pod uwagę specyikę kultury pacjenta; oraz kwestii braku numeru PESEL, bez którego
korzystanie z usług publicznej i prywatnej służby zdrowia jest utrudnione55.
Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej wjeżdżający do Polski i przebywający w niej
muszą posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne, które pokryje wydatki związane
z ich leczeniem. Ubezpieczenie to musi być ważne przez cały okres pobytu w Polsce.
Wielu migrantów musi zakupić je u prywatnych ubezpieczycieli, choć jakość świadczonych przez nich usług jest niewystarczająco monitorowana, a irmy te niejednokrotnie
nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec klientów.

54

Ministerstwo Zdrowia: 2004.
VI spotkanie Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji „Prawo
do ochrony zdrowia dla migrantów – wyzwania i rozwiązania”, które odbyło się
w Warszawie 26 stycznia 2011 roku.
55

47

ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Zabezpieczenia społeczne stanowią główny mechanizm instytucjonalny mający na celu przeciwdziałanie pogorszeniu sytuacji życiowej jednostek mogącemu nastąpić na skutek różnego
rodzaju ryzyka społecznego, na przykład choroby, niepełnosprawności, wieku, bezrobocia, macierzyństwa itp. W kontekście imigracji możliwość korzystania z systemu zabezpieczeń
społecznych wpływa na proces integracji migrantów, w szczególności jeśli migrant wiąże swe długofalowe plany pobytowe
z krajem imigracji.
Istnieją dwa podejścia do kwestii nadawania migrantom praw
do zabezpieczeń społecznych. Z jednej strony, opinia publiczna często wyraża obawę przed nadmiernym wykorzystywaniem systemu opieki społecznej przez migrantów. Uważa się
bowiem, że świadczenia społeczne przyznawane migrantom
przyczyniają się do wzrostu imigracji osób niebędących w stanie samodzielnie utrzymać się, co w konsekwencji prowadzi
do wzrostu wydatków państwa i obciążeń podatników. Z drugiej strony, uznaje się jednak, że poprzez swoje uczestnictwo
w rynku pracy także migranci generują przychody budżetu
państwa. Dzieje się tak jednak głównie wtedy, gdy migranci
planują dłuższy pobyt w kraju imigracji, gdy dostrzegają korzyści związane z uczestnictwem w tym systemie, oraz wtedy,
gdy regulacje dotyczące zabezpieczeń społecznych są dostosowane do specyiki procesu migracyjnego.
Obecnie dąży się do wyrównywania dostępu do praw związanych z zabezpieczeniami społecznymi dla wszystkich osób
spełniających określone warunki (np. długość zatrudnienia).
Istnieje kilka krajów unijnych, które ciągle stosują wyjątki
od tej reguły, ale ich liczba stopniowo spada, przede wszystkim
z uwagi na konieczność wprowadzenia do prawa krajowego
regulacji antydyskryminacyjnych przyjętych przez Unię Europejską po roku 2000. Za instrumenty polityki przyczyniające
się do równego traktowania uważa się także przepisy, które
regulują transfer praw nabytych migrantów pomiędzy krajami ich pochodzenia i pobytu, i także one zachęcają migrantów
do uczestnictwa w systemie ubezpieczeń społecznych.
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ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE MIGRANTÓW W POLSCE
Podobnie jak system opieki zdrowotnej, także system zabezpieczeń społecznych
jest w Polsce oparty na modelu ubezpieczeniowym. Oznacza to, że prawa jednostki
są ściśle związane z wpłatami dokonywanymi przez nią do tego systemu. System zabezpieczeń społecznych składa się z czterech głównych elementów: (1) ubezpieczenia emerytalnego przyznawanego w wypadku niezdolności do pracy z powodu wieku,
(2) ubezpieczenia rentowego przyznawanego w wypadku niezdolności do pracy lub
śmierci głowy rodziny, (3) ubezpieczenia chorobowego pobieranego w okresie choroby oraz podczas urlopu macierzyńskiego, (4) ubezpieczenia wypadkowego przyznawanego osobom, które uległy wypadkowi w pracy, lub cierpiącym na chorobę zawodową. Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia odprowadza się także składki na Fundusz Pracy (związany z ubezpieczeniem
na wypadek bezrobocia) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(ubezpieczenie na okoliczność niewypłacalności pracodawcy).
W Polsce wszystkie osoby, które są zatrudnione, są podwykonawcami, prowadzą nierolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od obywatelstwa są zobowiązane do odprowadzania obowiązkowych składek na zabezpieczenia społeczne. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w pierwszej połowie 2012 roku kobiety muszą posiadać 20 letni
okres składkowy i nieskładkowy i osiągnąć wiek 60 lat, a mężczyźni – odpowiednio 25
i 65 – aby móc przejść na emeryturę. W praktyce rzeczywista możliwość korzystania
przez migrantów z ubezpieczenia emerytalnego jest ograniczona przez regulacje, które
nie uwzględniają specyiki procesu migracyjnego. Na przykład nabycie praw do minimalnej emerytury jest ograniczone przez nieosiągnięcie wymaganej długości okresów
składkowych, co może być związane ze zbyt krótkim pobytem w Polsce. Uznanie okresów składkowych migranta, który legalnie pracował poza Unią Europejską, jest możliwe tylko wówczas, gdy zostały zawarte umowy dwustronne pomiędzy Polską a krajem,
w którym legalnie pracował migrant. Do chwili obecnej Polska podpisała takie umowy
z następującymi krajami: Australią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Czarnogórą, Kanadą, Koreą Południową, Macedonią, Serbią, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą.
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ZALECENIA DLA POLSKI
EDUKACJA
Zaspokajanie potrzeb dzieci cudzoziemskich
Edukacja dzieci cudzoziemskich stanowi fundament integracji,
to ona bowiem stwarza im możliwości awansu społeczno-ekonomicznego w przyszłości, czy też otwiera szerzej perspektywy zawiązania trwałych relacji społecznych i komunikacji
z reprezentantami społeczeństwa przyjmującego. Dlatego też
wskazanie specyicznych potrzeb edukacyjnych dzieci cudzoziemskich i wyjście im naprzeciw to działania kluczowe dla
ich rozwoju i dla całego procesu integracji.
Dzieci migrantów, które choć trochę znają język polski, powinno
się kierować do klas, które korespondują z ich grupą wiekową.
Jednocześnie na podstawie indywidualnej oceny ich potrzeb należy oferować im dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Jeśli natomiast dziecko cudzoziemskie w ogóle nie zna języka polskiego,
powinno mieć możliwość uczęszczania na zorganizowane przez
szkołę intensywne zajęcia z tego języka jako obcego. Jednocześnie, jego uczestnictwo w innych zajęciach szkolnych powinno
zostać ograniczone, niemniej jednak utrzymane. W takim wypadku wskazane jest, aby angażować je w zajęcia, które nie wymagają dobrej znajomości języka – takie jak sport, plastyka, muzyka – i zachęcać je do wykazywania się w tych obszarach.
Nauczyciele, którzy uczą języka polskiego dzieci cudzoziemskie,
muszą posiadać kwaliikacje do nauki języka polskiego jako obcego. Jeśli takiego nauczyciela nie ma, po otrzymaniu dodatkowego przeszkolenia języka polskiego powinien uczyć nauczyciel
języka obcego. Należy unikać sytuacji, w których dzieci cudzoziemskie języka polskiego uczy polonista, ponieważ zazwyczaj
poloniści nie posiadają wystarczających kwaliikacji i kompetencji do nauczania języka polskiego jako obcego.
Część oświatowa subwencji ogólnej (tzw. subwencja oświatowa) dla dzieci cudzoziemskich jest co prawda przyznawana,
jednakże nie ma prawnego obowiązku przeznaczania tych
środków na potrzeby edukacyjne dziecka, na które ich udzielono. Należy zatem zagwarantować faktyczne wydatkowanie
tych subwencji (lub przynajmniej ich znaczącego procentu)
na specyiczne potrzeby oświatowe dzieci cudzoziemskich.
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Wyniki egzaminów, do których podchodzą dzieci po ukończeniu określonego etapu edukacji szkolnej – w tym szczególnie
gimnazjalnego – w znacznym stopniu warunkują przebieg
ich dalszej edukacji. Egzaminy te stanowią jednak szczególne wyzwanie dla tych dzieci cudzoziemskich, które nie znają
jeszcze języka na poziomie pozwalającym im je zdać z satysfakcjonującym wynikiem, gdyż wyniki tych egzaminów nie odzwierciedlają rzeczywistego wysiłku włożonego przez dzieci
w zdobycie wiedzy. Zaleca się zatem rozważenie możliwości
zwolnienia dzieci przebywających w Polsce relatywnie krótko
z tego egzaminu. Należy również rozważyć możliwość zdawania tych egzaminów przez te dzieci w innej formie (np. poprzez
możliwość zdawania egzaminów w języku ojczystym lub poprzez przedłużenie trwania egzaminu).
Należy również rozważyć możliwości zaangażowania społeczności migranckich oraz uznanych przez polskie prawo mniejszości narodowych oraz ich instytucji (stowarzyszeń, szkół, szkółek
językowych itp.) w proces integracji cudzoziemców wywodzących się z tej samej grupy narodowej lub (i) etnicznej.
Odpowiednie przygotowanie szkoły
Kluczowe dla integracji jest nie tylko zaspokajanie potrzeb
dzieci. Aby proces ten mógł prowadzić do sukcesu, także programy nauczania wymagają zmiany. Ważne jest również podnoszenie świadomości nauczycieli w zakresie roli, jaką odgrywają w procesie integracji i przyszłym awansie społeczno-ekonomicznym cudzoziemskich uczniów.
Elementem programu nauczania powinna stać się edukacja
wielokulturowa. Jej celem jest prezentowanie różnych kultur
jako równych i równowartościowych. Powinno to skutkować
lepszą znajomością różnych kultur, otwartością i wrażliwością
na różnice kulturowe oraz przeciwdziałać uprzedzeniom i dyskryminacji. Takie podejście powinno przyczynić się, z jednej
strony, do akceptacji różnic kulturowych i, z drugiej, do zachowania tożsamości kulturowej przez dzieci cudzoziemskie.
Nauczyciele powinni przechodzić również szkolenia z metodologii pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku. Takie szkolenia powinni odbywać już studenci różnych kierunków o specjalności nauczycielskiej (w ramach kierunku przedmiotowego).
Taka wiedza powinna być okresowo odnawiana i uzupełniana.
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Każda szkoła powinna dysponować przystępnie opracowanymi pod kątem cudzoziemców materiałami informacyjnymi
dotyczącymi systemu edukacji w Polsce. Materiały te powinny nie tylko ułatwiać zrozumienie zasad rządzących edukacją
w Polsce, ale także powinny zawierać i przedstawiać podstawowe, bardzo praktyczne informacje. Takie materiały powinny
być dostępne w wielu językach, a szkoły powinny je nieodpłatnie udostępniać rodzicom dzieci cudzoziemskich.
Zaleca się niewłączanie stopni z egzaminów dzieci cudzoziemskich, które niedawno przybyły do Polski, do średniej ocen uzyskanej przez szkołę. Takie dane prezentują bowiem tylko bardzo wybiórczą informację. W rezultacie sytuacja ta – zaniżając
średnią szkoły – może rodzić niechęć do dzieci cudzoziemskich
zarówno ze strony nauczycieli, jak i rodziców dzieci polskich
uczących się w danej szkole i w konsekwencji może prowadzić
do powstawania dystansu (czy wręcz segregacji) pomiędzy migrantami a społeczeństwem przyjmującym.
PRAWO DO ZDROWIA
Niezależnie od obywatelstwa i statusu migracyjnego dzieci i kobiety w ciąży i w połogu powinny mieć zawsze dostęp
do opieki zdrowotnej. Postulat ten jest oparty na przekonaniu
o szczególnej wadze dbania o zdrowie wszystkich dzieci. Wynika także z konieczności efektywnego wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Polski.
Zaleca się rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych
do wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego w ramach NFZ. Do wykupienia tego rodzaju
ubezpieczenia powinni być uprawnieni cudzoziemcy, przebywający w Polsce legalnie na podstawie wiz pobytowych (nie
tylko tych, które uprawniają cudzoziemca do wykonywania
w Polsce pracy).
Należy utworzyć przeznaczony dla migrantów system informacyjny dotyczący funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Takie
informacje powinny być rozpowszechniane wśród przyszłych
migrantów już w konsulatach w krajach ich pochodzenia oraz
być dostępne w placówkach służby zdrowia w Polsce, jak również w innych instytucjach, do których przychodzą migranci.
Z uwagi na to, że niektórzy migranci mają ograniczoną zna-
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jomość języka polskiego, materiały te powinny być dostępne
w różnych językach głównych krajów pochodzenia migrantów.
Informacje te powinny być także rozpowszechniane w ramach
programów integracyjnych.
Należy dbać o podnoszenie kompetencji wszystkich pracowników służby zdrowia – w tym zatrudnionych na recepcjach
– między innymi w zakresie możliwych uprawnień do korzystania ze służby zdrowia różnych kategorii migrantów. Zalecane jest również podejmowanie działań, których celem byłoby
podnoszenie umiejętności wchodzenia w interakcje z osobami
pochodzącymi z innego kręgu kulturowego i językowego. Cel
ten można osiągnąć przez włączenie szkoleń dotyczących kwestii wielokulturowości do programów nauczania pracowników
zdrowia, czy też poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu
efektywnej komunikacji interpersonalnej.
Należy promować wśród migrantów proilaktykę zdrowia. Zalecane jest, aby te same kampanie proilaktyczne kierować zarówno do społeczeństwa przyjmującego, jak i do migrantów.
Jednakże w wypadku migrantów należy zastanowić się nad
dywersyikacją kanałów dystrybucji, która zapewni efektywne dotarcie do jak największej liczby przedstawicieli tej grupy
społecznej.
Należy monitorować rzetelność irm, które sprzedają ubezpieczenia zdrowotne migrantom. W szczególności dotyczy to irm
sprzedających ubezpieczenia migrantom, którzy przyjeżdżają
do Polski na podstawie wizy. Istotne jest, by irmy te były rzeczywiście w stanie pokryć koszty leczenia migrantów w Polsce.
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Zaleca się podpisanie umów dwustronnych dotyczących uznawania i transferu praw nabytych pomiędzy Polską a głównymi
krajami pochodzenia migrantów do Polski.
Jeśli nie można przenieść świadczeń emerytalnych wraz
z migrantem do kraju jego pochodzenia, zaleca się rozważenie
możliwości jednorazowego wypłacenia przez niego emerytury
odpowiadającej procentowi wszystkich składek wpłaconych
przez niego do systemu. Otrzymanie tego rodzaju wypłaty powinno zostać uzależnione od ustalonej, minimalnej liczby prze-
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pracowanych w Polsce lat. Jeśli migranci będą mogli odzyskać
przynajmniej część swoich pieniędzy, będą mniej niechętni
do udziału w systemie zabezpieczeń społecznych. Proponowane rozwiązanie ma zatem szanse przyczynić się do zmniejszenia szarej strefy w Polsce.

POLITYKA I PRAKTYKI
ANTYDYSKRYMINACYJNE

Dyskryminacja związana jest z nierównym traktowaniem osób
lub (i) grup w sytuacjach, gdy brak racjonalnego uzasadnienia
i podstaw różnego traktowania osób lub (i) grup uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych56. Nierówne traktowanie
– w szczególnych i jasno określonych przypadkach – jest jednak wpisane w status migranta. Wynika to z relatywnej niezależności każdego państwa w zakresie deiniowania polityki
dotyczącej wjazdu i pobytu migrantów na jego terytorium oraz
nadawania im określonych praw i obowiązków. Jednakże gdy
w danym obszarze życia takie same prawa są nadane cudzoziemcom i obywatelom danego kraju, w tym konkretnym zakresie migranci muszą być traktowani tak samo jak obywatele.
Praktyka dnia codziennego jednak wskazuje na ciągle istniejące uchybienia.
Poniżej omówiono następujące aspekty polityki antydyskryminacyjnej:
(1) dyskryminacja instytucjonalna,
(2) dyskryminacja na rynku pracy,
(3) dyskryminacja społeczna i symboliczna.
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DYSKRYMINACJA INSTYTUCJONALNA
Dyskryminacja instytucjonalna jest związana z działalnością
instytucji państwowych. Nie jest to jednak wynik świadomych
zachowań dyskryminacyjnych przedstawicieli tych instytucji.
Ten typ dyskryminacji jest bowiem wbudowany w strukturę funkcjonowania tych instytucji i ma miejsce wówczas, gdy
w wyniku pominięcia pewnych specyicznych potrzeb określonym jednostkom lub grupom przypadają w udziale nierówne
możliwości.
POD ROZWAGĘ
Podczas opracowywania środków, które mają przyczynić się do przeciwdziałania dyskryminacji instytucjonalnej, należy zwrócić szczególną uwagę na wielowymiarowość
tego procesu i na różne możliwe reakcje społeczeństwa.
W niektórych krajach jednym z mechanizmów podejmujących te wyzwania jest tak
zwana pozytywna dyskryminacja. Jej celem jest stworzenie większych możliwości reprezentantom dyskryminowanych grup, tak aby w efekcie mogli oni osiągnąć te same
wyniki co reprezentanci grupy uprzywilejowanej. Klasycznym przykładem tego rodzaju działań jest zarezerwowanie kilku miejsc na uniwersytetach dla reprezentantów grup nieuprzywilejowanych. Uzasadnieniem takiego podejścia jest przekonanie,
że czasami nawet równe traktowanie nie doprowadzi do osiągnięcia takich samych
wyników, dlatego aby je osiągnąć, czasami niezbędna jest dodatkowa zachęta. Równocześnie przeciwnicy tego podejścia zwracają uwagę na „odwrotną dyskryminację”,
przez co rozumieją niesprawiedliwe, gorsze traktowanie przedstawicieli grupy większościowej wynikające ze stosowania preferencyjnych zasad traktowania grup dyskryminowanych. W efekcie działania, których celem było przyczynienie się do zwiększenia spójności społecznej, czasami powodują wzrastające niezadowolenie tych, których
dotknęły negatywne skutki pozytywnej dyskryminacji (np. tych, którzy nie dostali się
na uniwersytet).
Dyskryminacja instytucjonalna jest szkodliwa, prowadzi bowiem do braku zaufania do rządów prawa i instytucji publicznych57. Jednocześnie jej przeciwdziałanie jest szczególnym wyzwaniem z uwagi na fakt, że wiąże się z koniecznością rewizji
założeń i praktyk, zgodnie z którymi funkcjonuje dana instytucja. Podstawą walki z dyskryminacją instytucjonalną jest stworzenie takich mechanizmów, które analizowałyby i zmieniały
przepisy dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych
i sposobów zachowywania się ich przedstawicieli.
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Istotnym krokiem w tym kierunku jest zaadaptowanie polityki
równego traktowania. Jej celem jest wzmocnienie pozycji poszczególnych uczestników życia publicznego (w tym także instytucji), zagwarantowanie równych możliwości w obrębie instytucji oraz podnoszenie ich kompetencji w zakresie funkcjonowania w zmieniającym się heterogenicznym społeczeństwie.
W celu wspierania takiego podejścia w krajach członkowskich
Unii Europejskiej zostały ustanowione organy do spraw równego traktowania, a także prężnie działają organizacje pozarządowe, których celem jest nadzorowanie polityki i praktyk
antydyskryminacyjnych. Jednakże w zakresie polityki równego traktowania tylko kilka krajów prowadzi systemowe działania mające na celu jej promocję i podejmuje próby włączenia
jej w główny nurt polityki (np. Francja, Wielka Brytania, kraje
skandynawskie)58.
DYSKRYMINACJA INSTYTUCJONALNA W POLSCE
Podstawowe zapisy antydyskryminacyjne, mówiące, że wszystkie osoby są równe wobec prawa i że wszystkim przysługuje równe traktowanie, zostały zagwarantowane
w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Od stycznia 2011 roku wszyscy mieszkańcy
Polski – w tym także migranci – mogą także korzystać ze względnie jasno zdeiniowanego prawa antydyskryminacyjnego. Ocenia się, że pomimo pewnych niedoskonałości
ustawa ta zawiera także wiele pozytywnych zapisów chroniących osobę dyskryminowaną – na przykład gwarantuje ona, że w sprawach o dyskryminację stosuje się zasadę przesunięcia ciężaru dowodu. Kompleksowe przepisy antydyskryminacyjne, które
dotyczą przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji etnicznej, rasowej, narodowej, religijnej są również zawarte w kodeksie karnym, ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy oraz kodeksie pracy. Od niedawna organem do spraw
równego traktowania jest w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich. Jednakże ogólna
liczba spraw o charakterze dyskryminacyjnym zgłaszanych przez migrantów do niego,
jak również do innych instytucji i organizacji właściwych ze względu na tę tematykę,
pozostaje na niskim poziomie, a zajmujące się tymi zagadnieniami organizacje pozarządowe twierdzą, że liczba ta nie odzwierciedla rzeczywistości59.
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V spotkanie Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji „Przeciwdziałanie ksenofobii, rasizmowi i dyskryminacji migrantów w Polsce. Wyzwania
dla polskiej polityki migracyjnej i integracyjnej”, które odbyło się w Warszawie
7 grudnia 2010 roku.
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DYSKRYMINACJA NA RYNKU PRACY
Zdobywca nagrody Nobla ekonomista Kenneth Arrow stwierdził, że dyskryminacja na rynku pracy oznacza branie pod
uwagę w ocenie tych „cech osobowych pracownika, które
nie są związane z jego wydajnością”60. Oznacza to, że dyskryminacja może pojawić się już w momencie, gdy pracodawca
podejmuje decyzję związaną z zatrudnieniem danego pracownika na podstawie stereotypów, nierzetelnych informacji,
uogólnień itp.
DYSKRYMINACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE
Wstawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy oraz kodeks pracy zawierają podstawowe przepisy, których celem jest przeciwdziałaniu dyskryminacji na rynku pracy. Pomimo to migranci znajdują się wśród grup najbardziej dyskryminowanych
na polskim rynku pracy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że (przyszli) pracodawcy
często nie posiadają dostatecznej wiedzy oraz nie są skłonni poświęcać czasu na dopełnianie formalności związanych z zatrudnieniem migranta. Innym elementem przyczyniającym się do niekorzystnej sytuacji migrantów na rynku pracy i jednocześnie
otwierającym możliwości dla zachowań dyskryminacyjnych jest przypisanie zezwolenia na pracę do pracodawcy, a nie do pracownika. Sytuacja taka powoduje, że zachowania dyskryminacyjne są akceptowane przez migranta z obawy przed utratą pracy
i dochodów, a tym samym zezwolenia na pobyt. Jednakże, choć w sprawach sądowych
dotyczących dyskryminacji na rynku pracy pracownicy mogli korzystać z przesunięcia
ciężaru dowodu nawet przed wejściem w życie ustawy antydyskryminacyjnej, to migranci bardzo rzadko zgłaszali i zgłaszają tego rodzaju sprawy.
Niekorzystna sytuacja migrantów na rynku pracy może wynikać z dyskryminacji w rekrutacji, a także z niechęci do zatrudniania cudzoziemców niezależnie od wiedzy i umiejętności,
które posiadają. Gdy rekrutacja pracowników nie opiera się
na ich umiejętnościach i wiedzy, prowadzi to do utraty ich kapitału, co jest sytuacją szkodliwą zarówno dla migrantów, jak
i pracodawców, a w dłuższym okresie – dla całej gospodarki.
W efekcie sytuacja taka może prowadzić do spychania migrantów do niskopłatnych, izycznych prac o niskim prestiżu społecznym, wykonywanych niejednokrotnie w szarej streie.
Dyskryminacja również w większym stopniu naraża imigrantów na łamanie ich praw przez nieuczciwych pracodawców
– może być ono związane z niewypłacaniem należnego wyna60
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grodzenia, brakiem wystarczającego odpoczynku, czy też pracą
niezgodną z zawartymi umowami. Najbardziej podatni na tego
rodzaju nadużycia są ci pracownicy, którzy pracują w szarej
streie. W dłuższym okresie dyskryminacja może prowadzić
do marginalizacji migrantów jako jednostek, a także jako grupy społecznej. Państwo powinno tworzyć przepisy i programy,
które temu zapobiegają i przeciwdziałają.

DYSKRYMINACJA SPOŁECZNA I SYMBOLICZNA
Dyskryminacja społeczna jest efektem – świadomego bądź
nieświadomego – uogólniania pewnych cech i rozciągania
ich na wszystkich reprezentantów danej grupy społecznej.
W efekcie takie cechy stają się kategoriami, które są traktowane jako kryteria służące do oceny „innych”. Należy pamiętać,
że jeśli pewne odmienne od „własnych” cechy ocenia się jako
gorsze i podrzędne, może pojawić się dyskryminacja, a nawet
jawna wrogość i agresja.
OBIECUJĄCA PRAKTYKA
Testy sytuacyjne to naukowa metoda pomiaru postaw dyskryminacyjnych wobec
przedstawicieli danej grupy społecznej charakteryzującej się określoną cechą. W Szwecji i we Francji wyniki testów są używane w sądach i stają się jednym z istotnych dowodów. Bywały one także podstawą do przyznania osobom dyskryminowanym odszkodowania – przykładem są choćby odszkodowania dla migrantów, którym ze względu
na odmienny wygląd odmawiano wstępu do klubów.
Takie negatywne nastawienie może być widoczne w każdym
wymiarze życia społecznego, w tym w codziennych kontaktach pomiędzy społeczeństwem większościowym a „innymi”.
Taka dyskryminacja może przejawiać się w problemach z wynajmem mieszkania, znalezieniem zatrudnienia, zaprzyjaźnieniem się, czy też dostępem do określonych miejsc itp. W efekcie także w tym wypadku dyskryminacja wiąże się z pozbawieniem przedstawicieli pewnych grup dostępu do określonych
możliwości lub z jego ograniczeniem.
Dyskryminacja symboliczna, taka jak choćby mowa nienawiści, odnosi się do odmowy równego traktowania w życiu
społecznym. Wystąpienia o charakterze stygmatyzującym
przedstawicieli określonej grupy społecznej mogą tworzyć
i rozpowszechniać media, ale mogą one także pojawiać się
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w oicjalnym i dominującym dyskursie publicznym, czy też
w internecie. Migranci są w szczególny sposób narażeni na tego
rodzaju dyskryminację. Jeśli bowiem brak działań przeciwdziałających jej, może ona ulegać wzmocnieniu i prowadzić do radykalizacji postaw zarówno wśród migrantów, jak i społeczeństwa kraju imigracji. Z kolei takie zachowanie może istotnie
podważyć proces integracji i spójność społeczną.

OBIECUJĄCA PRAKTYKA
W ramach szerzej zakrojonych wysiłków na rzecz tworzenia spójnego, wielokulturowego społeczeństwa Kanada prowadzi działania na rzecz przeciwdziałania rasizmowi,
dyskryminacji i negatywnym stereotypom. W celu podkreślenia wagi zwalczania takich
postaw władze kanadyjskie inansują wiele inicjatyw na poziomie regionalnym i lokalnym, angażując również organizacje charytatywne, wykorzystując darowizny od osób
prywatnych, irm czy przedsiębiorców. Zaangażowanie wielu różnych podmiotów, jak
również priorytet nadany tym działaniom skutkuje kompleksowym podejściem, które
wydaje się przynosić wymierne efekty – kanadyjskie społeczeństwo jest jednym z najbardziej otwartych na różnorodność na świecie.

DYSKRYMINACJA SPOŁECZNA I SYMBOLICZNA W POLSCE
Od roku 2004 jest wdrażany Krajowy program przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji na lata 2004–2009 (przedłużony do
roku 2013). W efekcie obecnie są prowadzone działania, których celem jest nadzór nad
kwestiami związanymi z przestępstwami i wykroczeniami wynikającymi z dyskryminacji – jednak wydaje się, że skuteczne nadzorowanie tych zagadnień nadal wymaga
usprawnienia. Ponadto od 2008 roku działa instytucja Pełnomocnika Rządu do spraw
Równego Traktowania, do którego głównych zadań należy koordynacja działań w zakresie równego traktowania, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz realizacja zasady
równego traktowania ze względu na różne cechy, w tym także na narodowość.
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W polskim prawodawstwie nie ma deinicji mowy nienawiści – gdy ma ona miejsce,
trzeba posiłkować się innymi przepisami (np. przepisami dotyczącymi zniesławienia).
W konsekwencji w ramach Krajowego programu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji został zorganizowany szereg szkoleń
dla policji, których celem jest podnoszenie u organów ścigania świadomości istnienia
tego typu przestępstw. Niemniej jednak takie działania mają nadal charakter fragmentaryczny i nie angażują wszystkich potencjalnie zaangażowanych stron. Obecnie do
przedstawicieli społeczeństwa polskiego adresowane są głównie kampanie, których
celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji; wydaje się jednak, że najwięcej uwagi
przyciąga i przyciągał głównie rasizm w sporcie – prawdopodobnie ze względu na rozgrywki Euro 2012.
ZALECENIA DLA POLSKI
DYSKRYMINACJA INSTYTUCJONALNA
Wzrost zrozumienia swoich praw i obowiązków przez migrantów, jak również ich wzrastająca świadomość dotycząca dostępnych im sposobów dochodzenia tych praw są kluczowe,
aby mogli poczuć się integralnym elementem społeczeństwa
kraju przyjmującego.
Działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji powinny mieć charakter systemowy i powinny angażować wielu
uczestników. Obecna praktyka wskazuje, że jedna instytucja
jest nieświadoma działań drugiej instytucji, współpraca między nimi jest słaba, a dane dotyczące dyskryminacji są trudne do uspójnienia i często fragmentaryczne. Aby stawić czoła
temu wyzwaniu, należy ustanowić sieć współpracy pomiędzy
organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi
przeciwdziałającą ksenofobii, rasizmowi i dyskryminacji61.
Jej nadrzędnym celem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa oiarom przestępstw i wykroczeń na tym tle. Powinna ona
również umożliwić zbieranie rzetelnych informacji, tak aby powstała pełniejsza i jednolita baza danych pozwalająca na nadzorowanie tych niekorzystnych zjawisk w miarę możliwości
na bieżąco, co z kolei będzie podstawą planowania i podejmowania działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie im.
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Kluczową sprawą jest zapewnienie cudzoziemcom dostępu
do rzetelnych informacji dotyczących ich praw i obowiązków.
W tym celu należy przeprowadzić kampanię informacyjną skupioną na zapoznaniu migrantów z ich prawami i obowiązkami,
z procedurami składania skarg dotyczących braku poszanowania ich praw, czy też na przybliżeniu im zakresu obowiązków
różnych instytucji w Polsce. Jest także istotne, aby zapewnić
dostęp do tego rodzaju informacji również tym cudzoziemcom,
którzy język polski znają słabiej.
Przedstawiciele instytucji publicznych pracujący z cudzoziemcami powinni przechodzić szkolenia, których celem byłoby
podniesienie ich kompetencji w zakresie interakcji w środowisku wielokulturowym. Powinno to przyczynić się do wzrastającego zrozumienia przez nich sytuacji migrantów oraz ułatwić współpracę pomiędzy migrantami a przedstawicielami
instytucji publicznych.
DYSKRYMINACJA NA RYNKU PRACY
Przypisanie zezwolenia na pracę cudzoziemca do określonego
pracodawcy jest rozwiązaniem popieranym przez pracodawców62. Jednakże może się ono przyczyniać także do zmniejszenia mobilności pracowników na rynku pracy oraz stwarzać pole
do nadużyć i łamania praw pracowników. Zasada ta powinna
zostać zatem zniesiona. Zezwolenie na pracę (a w przyszłości
jednolite zezwolenie na pobyt i pracę) powinno być wydane
na pracę w określonym sektorze, lub ewentualnie zawodzie,
i być przypisane do pracownika.
DYSKRYMINACJA SPOŁECZNA I SYMBOLICZNA
Działania adresowane do społeczeństwa kraju przyjmującego
Instytucje państwowe powinny podjąć działania, które pozwoliłyby zapobiec wzrostowi ksenofobii, rasizmowi i nietolerancji
w społeczeństwie polskim. W tym celu władze powinny zorganizować kampanie podnoszące świadomość reprezentantów
społeczeństwa przyjmującego. Z jednej strony, tego rodzaju
działania powinny przyczynić się do zbliżenia się różnych kultur, pozwalając tym samym na wzajemne poznanie się przed-
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stawicieli różnych grup etnicznych, narodowych i religijnych,
a z drugiej, przyczyniać się do zwalczania stereotypów.
Przeciwdziałanie mowie nienawiści
Do polskiego prawa powinna zostać wprowadzona deinicja
przestępstwa mowy nienawiści. Policja, prokuratorzy i sędziowie powinni zostać odpowiednio przeszkoleni w zakresie
właściwego rozpoznawania takich zjawisk i reagowania na nie,
jak również uwrażliwieni na te kwestie, tak aby nie były postrzegane przez nich jako przestępstwa o niskiej szkodliwości
społecznej. Niemożliwość zapewnienia odpowiednich i profesjonalnych działań będących odpowiedzią na przestępstwa
motywowane nienawiścią, w tym na mowę nienawiści, może
spowodować utratę zaufania migrantów do przedstawicieli
instytucji publicznych w Polsce. Jednocześnie należy stworzyć
takie uwarunkowania, w których sprawcy nie będą czuć się
bezkarnie, a pokrzywdzeni odstępować od zgłoszenia przestępstw z uwagi na ograniczone zaufanie do organów ścigania
i wymiaru sprawiedliwości.

UCZESTNICTWO W ŻYCIU PUBLICZNYM

Uczestnictwo migrantów w życiu publicznym jest wielowymiarowe: mogą oni uczestniczyć w różnego rodzaju instytucjach
kraju pobytu, takich jak związki zawodowe, Kościoły czy organizacje pozarządowe itp. Mogą oni także ustanawiać nowe
organizacje, które wcześniej w tym kraju nie istniały, takie jak
stowarzyszenia kulturalne, religijne, etniczne, czy też szkółki
nauki języka kraju pochodzenia. Migranci wykazują także niejednokrotnie zainteresowanie uczestnictwem w życiu politycznym kraju imigracji. Ogólnie rzecz biorąc, uczestnictwo w życiu
publicznym utwierdza przynależność migrantów do społeczności kraju imigracji, umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie
w prawnych, politycznych i społecznych strukturach kraju oraz
ułatwia współpracę z osobami znajdującymi się w podobnej
sytuacji. Taka działalność związana jest zatem z upodmiotowieniem migrantów, którzy dzięki niej uzyskują większe możliwości wpływania na swoje otoczenie i kształtowania go.
Celem tej części tekstu jest zaprezentowanie dwóch aspektów
zaangażowania migrantów w życie publiczne kraju przyjmującego, a mianowicie:
(1) uczestnictwa w życiu politycznym oraz
(2) uczestnictwa w życiu obywatelskim.
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UCZESTNICTWO W ŻYCIU POLITYCZNYM
Najbardziej znaczący aspekt uczestnictwa w życiu politycznym
kraju stanowi prawo do głosowania i do kandydowania na stanowiska publiczne. Dzieje się tak z uwagi na to, że prawa te
dają możliwość wpływania na procesy decyzyjne organów administracji publicznej. Zakres praw politycznych dostępnych
migrantom jest różny w różnych krajach, regułą jednak jest,
że z najszerszych uprawnień, w tym z prawa do głosowania
i startowania w wyborach, niejednokrotnie także na poziomie
centralnym, mogą korzystać znaturalizowani migranci.
OBIECUJĄCA PRAKTYKA
W Kanadzie naturalizowanych migrantów zachęca się, by uczestniczyli w procesach
politycznych zarówno jako wyborcy, jak i jako członkowie partii czy kandydaci na publiczne stanowiska63. Partie polityczne w Kanadzie często zachęcają migrantów do wstępowania w szeregi partii oraz powierzają im odpowiedzialne stanowiska w swoich
strukturach. Ponadto obecnie nic nie wskazuje na to, że kanadyjscy wyborcy dyskryminują kandydatów pochodzenia migranckiego64. Postawa ta podkreśla wzajemność procesu integracji: migranci chcą uczestniczyć w procesach demokratycznych, a elektorat
jest otwarty na to, by reprezentowali go migranci. Szacuje się, że w Kanadzie 13% obywateli wybranych do parlamentu nie urodziło się w tym kraju (ale ma obywatelstwo
kanadyjskie), co stanowi znacznie wyższy odsetek niż w Stanach Zjednoczonych (2%),
czy nawet w Australii (11%)65. Jednakże to ciągle mniej niż odsetek osób nieurodzonych w Kanadzie w całym społeczeństwie (19%)66.
Jak wskazano w jednej z poprzednich części tego tekstu, obecnie uzyskanie obywatelstwa w większości krajów Unii Europejskiej jest dla migrantów trudne. Jednakże, mając na uwadze pozytywne skutki zaangażowania migrantów w proces
polityczny, część z państw tworzy alternatywne możliwości
uczestnictwa migrantów w życiu publicznym. Przykładem
jest wprowadzenie zasady ius domicili i, która oznacza, że osobom posiadającym udokumentowane, trwałe więzi z krajem
imigracji zostają nadane pewne prawa polityczne. Udzielenie
im prawa do głosowania na poziomie lokalnym jest jednym
z najważniejszych przejawów realizacji tej zasady.

63
64
65
66

Howe: 2007.
Black, Erickson: 2006.
Adams: 2007.
Ibid.

67

W Europie znaczenie nadania prawa do głosowania migrantom na poziomie lokalnym zostało podkreślone w 1992 roku
w Konwencji Rady Europy o uczestnictwie cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym w rozdziale C (państwa
decydujące się podpisać tę konwencję mogły jednak nie podpisywać tego rozdziału). Sugeruje się w nim nadanie migrantowi
tych praw po upływie maksymalnie pięciu lat legalnego pobytu w kraju imigracji. Także dokument „Wspólne podstawowe
zasady integracji imigrantów” podkreśla w punkcie 9: „Jeśli
jest to możliwe, imigranci powinni być angażowani w wybory,
mieć prawo do głosowania i zostania członkiem partii politycznych”. Obecnie jednak nadal istnieją istotne różnice w odniesieniu do wdrażania tego postulatu przez kraje członkowskie
Unii Europejskiej. Do pierwszej połowy 2012 roku następujące kraje nadały migrantom prawo do głosowania: Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa,
Luksemburg, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry
i Wielka Brytania. Z kolei Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia i Włochy
nie przewidują możliwości głosowania obywateli krajów spoza Unii Europejskiej.
W wielu europejskich krajach przeprowadzono badania
na temat rzeczywistego uczestnictwa migrantów w procesach
politycznych. Na ich podstawie stwierdzono, że odsetek migrantów uczestniczących w wyborach jest niższy od wartości
średniej w danym kraju67, choć istnieją pewne wyjątki od tej
reguły (np. Turcy zamieszkujący w Danii i Holandii). Co więcej, w większości wypadków długość przebywania migranta
w kraju pobytu nie wpływa na zwiększenie się jego aktywności
w tym względzie68. W konsekwencji obserwuje się, że – ogólnie
rzecz ujmując – migranci, którzy mają prawo do głosowania,
często z niego nie korzystają. Przyczyny takiego zachowania
mogą być wielorakie: migranci mogą nie wiedzieć, że takie prawo im przysługuje, mogą nie być zainteresowani polityką, bądź
też wątpić, czy ich głos może cokolwiek zmienić. Może to także
wynikać z ich kultury, integracji społeczno-ekonomicznej, koncentracji geograicznej określonych grup migrantów w kraju
imigracji itp.
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Aby wzmocnić proces integracji, należy zatem rozważyć podjęcie działań, które mogłyby zachęcić migrantów do korzystania z przysługujących im praw politycznych. Udział migrantów
w wyborach promuje bowiem ich wizerunek jako aktywnych
członków społeczeństwa, daje im poczucie podmiotowości,
umożliwia współkształtowanie życia społecznego i zmniejsza
różnice społeczno-kulturowe pomiędzy nimi a miejscowym
społeczeństwem. W krajach, które przyznały migrantom prawa
polityczne, partie polityczne wydają się także bardziej wrażliwe na sprawy migrantów, co w konsekwencji może prowadzić
do ogólnej poprawy sytuacji tej grupy.
UCZESTNICTWO MIGRANTÓW W ŻYCIU POLITYCZNYM W POLSCE
W Polsce możliwości uczestnictwa migrantów w życiu politycznym są bardzo ograniczone, a polskie prawo w tym względzie należy do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Projekt MIPEX III, oceniając możliwości uczestnictwa cudzoziemców w tym
aspekcie życia, potwierdził ten stan rzeczy i sklasyikował Polskę na przedostatnim
miejscu z 31 przebadanych krajów69. Polska nie podpisała ani nie ratyikowała żadnego z rozdziałów Konwencji Rady Europy o uczestnictwie cudzoziemców w życiu
publicznym na szczeblu lokalnym. W Polsce prawo do głosowania mają tylko obywatele Polski. Wyjątkiem od tej reguły są obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy mogą głosować w wyborach na poziomie lokalnym i w referendach.
Możliwość zakładania partii politycznych i przynależności do nich jest także ograniczona do obywateli Polski70. Przepisy prawne w tym zakresie są rygorystyczne – żaden
cudzoziemiec nie może co do zasady dotować polskich partii ani też podpisać się pod
wnioskiem o rejestrację partii. Również same partie nie uwzględniają kwestii ważnych
dla imigrantów w swoich programach. Co więcej, obecnie nie zachęca się aktywnie
cudzoziemców do uczestnictwa życiu politycznym Polski. Również sami cudzoziemcy
jeszcze do niedawna rzadko zgłaszali publicznie chęć posiadania takich praw. Jednak
spotkania zorganizowane w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji wskazują zmianę tej postawy. Także dokument „Polityka migracyjna Polski – stan
obecny i postulowane działania” podkreśla możliwość rozpoczęcia debaty na temat
przyznania cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały w Polsce prawa do głosowania na poziomie lokalnym.
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iż członkami partii politycznych mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
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UCZESTNICTWO W ŻYCIU OBYWATELSKIM
W wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej migranci wykazują zainteresowanie uczestnictwem w życiu obywatelskim,
ponieważ dostrzegają w nim możliwość kształtowania społeczności, w której żyją, i pomagania jej. W efekcie część migrantów
angażuje się w działalność różnego rodzaju instytucji niepublicznych. W tym celu migranci bądź to przystępują do istniejących już instytucji, bądź to zakładają własne organizacje.
Klasycznym przykładem takiego uczestnictwa jest działalność
cudzoziemców w związkach zawodowych. Są one uznawane
za historyczną kolebkę procesu włączania migrantów w życie obywatelskie, ponieważ to właśnie te instytucje jako jedne
z pierwszych nadawały równe prawa do głosowania w sprawach dotyczących związku wszystkim swoim członkom, niezależnie od ich obywatelstwa i statusu pobytowego71. Innym
sposobem stowarzyszania się jest przystępowanie do już istniejących organizacji pozarządowych dysponujących określonymi zasobami i wpływami, takich jak kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, Kościoły.
Pomimo pewnych ograniczeń kraje zazwyczaj gwarantują migrantom prawo do zakładania organizacji. Wynika to z faktu, że organizacje migrantów mają korzystny wpływ na ich integrację. Podkreśla się, że stanowią one istotny element ich społeczności przede
wszystkim dzięki zaangażowaniu w obronę i ochronę interesów
członków danej organizacji i (lub) społeczności migrantów, które są reprezentowane przez daną organizację. Wskazuje się także na tak zwaną funkcję amortyzacyjną – organizacje te tworzą
przestrzeń, która oferuje namiastkę kraju pochodzenia. Waga
tej funkcji jest szczególnie podkreślana w kontekście łagodzenia
szoku wywołanego zmianą kraju pobytu. Co więcej, zakładanie
i prowadzenie organizacji migrantów w kraju pobytu wymaga
także zaznajomienia się ze strukturą instytucjonalną tego kraju.
I choć może istnieć wielość innych organizacji, z których usług migranci mogą korzystać w kraju pobytu, to uważa się, że ich własne organizacje mają większy potencjał i mogą być skuteczniejsze,
ponieważ dysponują one lepszą informacją na temat aktualnych
problemów członków danej społeczności, zazwyczaj mają lepszy
dostęp do migrantów i cieszą się ich zaufaniem.
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OBIECUJĄCA PRAKTYKA
W ostatnim czasie aktywną rolę w rewizji interpretacji oraz restrykcji związanych
z wolnością stowarzyszania się migrantów odegrały krajowe i międzynarodowe sądy.
Na przykład w 2007 roku hiszpański Sąd Konstytucyjny stwierdził, że pewne prawa
podstawowe są przypisane każdej osobie niezależnie od jej statusu prawnego. Wśród
tych praw zostały wymienione prawa do zrzeszania się i demonstracji.
W wielu krajach organizacje migrantów skupiają się głównie na codziennych problemach swoich członków i rzadziej
angażują się w kwestie polityczne. Uważa się, że imigranci
– oprócz wspomnianych w poprzedniej części praw wyborczych – dopóki pozostają cudzoziemcami, mają ograniczoną
możliwość angażowania się w życie polityczne kraju pobytu.
W niektórych krajach takie podejście wzmacnia władza państwowa, która bez konsultowania z migrantami tworzy dotyczącą ich politykę. Jednak w tych krajach, w których zainteresowanie kwestiami związanymi z migrantami i ich integracją
jest znaczące i w których istnieją liczne organizacje migrantów, przedstawiciele instytucji publicznych zachęcają migrantów do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez tworzenie
ciał konsultacyjnych. Ich celem jest zebranie przedstawicieli
instytucji publicznych i migranckich w celu skonsultowania,
OBIECUJĄCA PRAKTYKA
W roku 2008 w Szwajcarii została utworzona Federalna Komisja do spraw Migracji
(FCM). FCM jest ciałem doradczym dla organów administracji państwowej zajmujących się migracjami, a jej opinia jest wymagana w zakresie podejmowanych przez parlament zagadnień dotyczących migracji. Ciało to ma także ustawowe upoważnienie do
zajmowania się kwestiami społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi, politycznymi
i demograicznymi związanymi z migracjami i obecnością migrantów w Szwajcarii.
Członkowie tej komisji współpracują ściśle z właściwymi władzami federalnymi, kantonalnymi i miejskimi, jak również z organizacjami pozarządowymi. FCM publikuje
także zalecenia i opinie z zakresu polityki migracyjnej i integracyjnej.
przedyskutowania i wymiany informacji dotyczących przepisów prawa, postulowanych zmian oraz szeroko rozumianych
potrzeb związanych z migracją i integracją. Takie podejście
daje migrantom poczucie podmiotowości i sprawstwa oraz
wskazuje, że mogą odgrywać istotną rolę w procesach decyzyjnych, pomimo że nie są obywatelami kraju pobytu.

71

W celu usprawnienia funkcjonowania takich organów należy
do nich włączać instytucje publiczne oraz imigrantów, a także dbać o to, by organy te były skuteczne. Jeśli funkcjonowanie danego ciała konsultacyjnego nie jest umocowane w odpowiednich dokumentach prawnych, decydenci nie czują się
związani jego decyzjami, a także nie muszą zasięgać jego opinii.
UCZESTNICTWO MIGRANTÓW W ŻYCIU OBYWATELSKIM W POLSCE
Jednym z najważniejszych praw związanych z uczestnictwem migrantów w życiu publicznym jest prawo do zrzeszania się. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach zgodnie
z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Cudzoziemcy niemający miejsca
zamieszkania w Polsce mogą wstępować do stowarzyszeń, ale tylko do tych, których
statut przewiduje taką możliwość. Ustawa o fundacjach stwierdza, że fundacje mogą
zakładać osoby izyczne (lub osoby prawne) niezależnie od ich narodowości i statusu migranckiego. Prawo do zakładania związków zawodowych i do przynależności
do nich przysługuje wszystkim leganie zatrudnionym w Polsce pracownikom – w tym
także cudzoziemcom, niezależnie od narodowości i (lub) długości pobytu w Polsce.
Podobnie przedstawia się kwestia z wolnością zgromadzeń – jedynym przeciwwskazaniem jest zakłócanie porządku publicznego.
Pomimo tych praw migranci jako grupa nie są reprezentowani w żadnym związku zawodowym w Polsce, rzadko zakładają swoje organizacje (w szczególności stowarzyszenia). Uważa się, że wyjątek od tej reguły stanowią Wietnamczycy, którzy są najlepiej
zorganizowaną grupą migrantów w Polsce. Jednakże ostatnie lata przyniosły w tym
zakresie pewne zmiany i również inne grupy migrantów, w tym Ukraińcy i Afrykańczycy, zaczęły organizować się formalnie. W Polsce funkcjonuje tylko jedno ciało konsultacyjne łączące migrantów z instytucjami publicznymi na poziomie regionalnym (w województwie mazowieckim), ale jego istnienie nie jest umocowane przepisami prawa.
Krajowa Platforma Współpracy na rzecz Integracji zainicjowana przez IOM w ramach
projektu „Współpraca – drogą do integracji” jest w istocie rzeczy pierwszą próbą stworzenia i funkcjonowania ciała konsultacyjnego na poziomie centralnym w Polsce.
W efekcie może to prowadzić do podważania zaufania migrantów do instytucji państwowych i do rozczarowania procesem
konsultacyjnym, utrudniając dalszą współpracę. Z kolei te ciała
konsultacyjne, które takie umocowanie posiadają, są postrzegane przez władze jako istotni uczestnicy życia publicznego,
z których opinii trzeba regularnie korzystać, a zalecenia brać
pod uwagę72.
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ZALECENIA DLA POLSKI
UCZESTNICTWO W ŻYCIU POLITYCZNYM
W Polsce migranci mają nadal niewiele możliwości wpływania
na życie polityczne kraju imigracji. Z uwagi na to, że uczestnictwo w życiu politycznym może istotnie przyczynić się do integracji migrantów, zaleca się, aby nadać cudzoziemcom posiadającym prawo do stałego pobytu w Polsce prawo do głosowania na poziomie lokalnym.
W tym kontekście wskazane jest, aby migranci mieli także
prawo do wstępowania do partii politycznych. Otwarcie partii
politycznych na migrantów zachęciłoby je do włączenia kwestii związanych z migracją i integracją do swoich programów.
W efekcie mogłoby się to przyczynić do włączenia tych rozważań do głównego nurtu polityki.
UCZESTNICTWO W ŻYCIU OBYWATELSKIM
Promowanie stowarzyszeniowości
Organizacje migrantów są nowymi i niedoświadczonymi podmiotami na scenie publicznej w Polsce, którym nadal niejednokrotnie brakuje kompetencji w zakresie funkcjonowania
w polskim środowisku instytucjonalnym. Ponieważ organizacje te stanowią ważny element przyczyniający się do procesu
integracji, wskazane jest, aby zostały one objęte wsparciem instytucjonalnym. Należy zatem rozważyć ustanowienie działań
mających na celu podnoszenie kompetencji tych organizacji
(i ich przedstawicieli). W tym zakresie warto także wspierać
nawiązywanie partnerskich stosunków między organizacjami pozarządowymi a organizacjami migrantów. Tego rodzaju
działania powinny wspierać instytucje publiczne szczebla centralnego i lokalnego.
Ułatwienie zaangażowania migrantów w życie publiczne
Doświadczenie projektu „Współpraca – drogą do integracji” oraz spotkania Krajowej Platformy Współpracy na rzecz
Integracji zorganizowane w ramach tego projektu ukazały,
że ciała konsultacyjne łączące migrantów z polskimi instytucjami są potrzebne. Te spotkania pokazały także, że migranci
są zainteresowani omawianiem kwestii związanych z migracją
i integracją. Co więcej, istnieje ciągła potrzeba uaktualniania,
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uzupełniania i wymiany informacji dotyczących uwarunkowań
prawnych życia migrantów w Polsce.
Zaleca się zatem wzmocnienie procesu konsultacyjnego. Może
się do tego przyczynić wzmocnienie funkcjonowania już istniejących ciał konsultacyjnych. W dłuższym okresie mogłoby
to prowadzić do zinstytucjonalizowania się tego procesu i umocowania ciała konsultacyjnego w odpowiednich przepisach
prawa. Takie podejście ograniczyłoby niepewność związaną
z tym, czy jego zalecenia będą brane pod uwagę. Przyczyniłoby się również do wzmocnienia zaufania do instytucji publicznych, a także zachęciło migrantów do aktywnego uczestniczenia w życiu obywatelskim społeczności. A to z kolei wzmocniłoby demokrację w Polsce.

ZALECENIA

O sukcesie polskiej polityki integracyjnej zadecydują jasna wizja, dobre prawo oraz polityczne i administracyjne instrumenty,
jakie będzie miała do dyspozycji. Obecnie polityka integracyjna
Polski jest na początkowym etapie rozwoju, choć ostatnio działania na rzecz zdeiniowania priorytetów i kierunków zostały
zintensyikowane. Słabym punktem pozostaje brak jasno sformułowanych instrumentów zarządzania procesem integracji
migrantów. W celu podjęcia tego wyzwania w poprzednich
częściach tej pracy zostały zaproponowane zalecenia dotyczące zastosowania wybranych instrumentów polityki integracyjnej. Te wszystkie zalecenia powinny być ze sobą powiązane, tak
aby żadne z nich nie stanowiło celu samo w sobie, ale powinny
być postrzegane razem jako elementy większej całości. Poniżej
zostaną zatem zaprezentowane tylko najważniejsze zalecenia,
które uzupełniają i przekraczają rozważania zaprezentowane
w poprzednich częściach tego tekstu oraz stanowią podsumowujące je ogólne wnioski.

WŁĄCZENIE KWESTII ZWIĄZANYCH Z MIGRACJĄ
I INTEGRACJĄ W GŁÓWNY NURT POLITYKI
Do ułatwiania funkcjonowania cudzoziemców w społeczeństwie przyjmującym powinna przyczynić się skuteczna polityka integracyjna, która obejmuje różne wymiary i aspekty życia.
Życie społeczne jest dynamiczne i wielowymiarowe, dlatego
także polityka integracyjna powinna być wielowymiarowa
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i ewoluować wraz ze zmieniającym się społeczeństwem. Integracja powinna być zatem postrzegana jako działanie horyzontalne, uwzględniające wpływ przepisów dotyczących różnych
obszarów życia, które nie zawsze muszą być z nią bezpośrednio
związane. Chodzi o to, aby traktować migrację i integrację jako
nieodłączny wymiar tworzenia, wdrażania i oceniania polityki
dotyczącej tak różnych obszarów jak choćby edukacja, polityka
zdrowotna czy zabezpieczenia społeczne.
ZAANGAŻOWANIE RÓŻNYCH PODMIOTÓW
I SKOORDYNOWANA KOMUNIKACJA
Proces integracji jest wielowymiarowy i jeśli polityka integracyjna ma być skuteczna, wymaga zaangażowania i wiedzy wielu różnych podmiotów: przedstawicieli instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych, migranckich, międzynarodowych,
pracodawców, migrantów, ośrodków badawczych, związków zawodowych, ośrodków zdrowia, placówek edukacyjnych i wielu
innych. Merytoryczne dyskusje dotyczące polityki integracyjnej
powinny przyczynić się do podniesienia jakości proponowanych
rozwiązań, co w konsekwencji powinno przyczynić się do stworzenia sytuacji, w której imigranci i przedstawiciele społeczeństwa przyjmującego będą działać na rzecz wspólnych celów.
Ciała konsultacyjne na poziomie krajowym i regionalnym to instrumenty, które ułatwiają taką współpracę.
PERSPEKTYWA CZASOWA
W celu zapewnienia trwałej pomyślności realizacji polityki integracyjnej powinny zostać ustalone realistyczne cele wraz z realistycznymi ramami czasowymi. Należy nadzorować ich realizację. Wynika to z faktu, że polityczne, ekonomiczne, społeczne
i kulturowe uwarunkowania zmieniają się, a rozwiązania wdrożone teraz niekoniecznie będą skuteczne w przyszłości. Wymaga to rewidowania mechanizmów politycznych, kontrolowania
wdrażanych projektów, śledzenia kwestii związanych z napływem migrantów oraz przebiegiem procesu ich integracji, jak
również badania nastrojów opinii publicznej. Co więcej, istnieje nie tylko potrzeba oceny, ale także prowadzenia wstępnych
diagnoz, które umożliwią planowanie działań integracyjnych
na przyszłość. To praktyczne podejście, połączone z aktywnym
uczestnictwem w tym procesie migrantów i innych podmiotów, powinno nie tylko pomóc uniknąć negatywnych reakcji
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społeczeństwa przyjmującego, ale także ułatwić włączanie migrantów w życie kraju przyjmującego. W perspektywie długoterminowej powinno przyczynić się do wzrastającej spójności
społecznej i przeciwdziałać marginalizacji migrantów.

SŁOWNICZEK73

cudzoziemiec – osoba, która nie posiada obywatelstwa kraju
imigracji
ius sanguinis – zasada, zgodnie z którą obywatelstwo dziecka
jest uzależnione od obywatelstwa rodziców, niezależnie od miejsca urodzenia dziecka
ius soli – zasada, zgodnie z którą obywatelstwo dziecka
jest uzależnione od miejsca jego urodzenia
karta pobytu – dokument wystawiony przez kraj imigracji
i potwierdzający, że cudzoziemiec posiada prawo
do pobytu w tym kraju
migracja legalna – migracja, która jest efektem wykorzystania
oicjalnych, uznanych kanałów przyjazdu i pobytu
w kraju imigracji
migrant – na poziomie międzynarodowym nie istnieje jedna
zaakceptowana deinicja. Termin ten jest zazwyczaj
stosowany w celu określenia osoby, która podejmuje niezależną i dobrowolną decyzję o migracji.
Określa się nim osobę, która przenosi się do innego
kraju (lub regionu) w celu polepszenia warunków
i perspektyw swojego życia – często wraz z innymi
członkami rodziny (wówczas również ich nazywa się
migrantami)
73

Na podstawie IOM (2004). Glossary on Migration. IOM: Geneva.
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migrant długoterminowy – osoba, która opuszcza swój kraj
pochodzenia i zamieszkuje w kraju imigracji przynajmniej przez rok
migrant ekonomiczny (zarobkowy) – osoba opuszczająca swój kraj zamieszkania w celach zarobkowych
i w celu polepszenia jakości swojego życia
migrant krótkookresowy – osoba, która przenosi się do innego kraju niż jej kraj pochodzenia na okres co najmniej trzech miesięcy, ale mniej niż na rok, z wyjątkiem wypadków, gdy celem mobilności jest rekreacja, wypoczynek, wizyta u znajomych lub krewnych,
biznes lub leczenie
mowa nienawiści – wszystkie formy wypowiedzi, które propagują, promują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm i inne formy nienawiści oparte na nietolerancji, w tym nietolerancji wyrażanej w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminacji i wrogości skierowanej przeciw
mniejszościom i migrantom
naturalizacja – przyznanie obywatelstwa kraju cudzoziemcowi. Prawo międzynarodowe nie precyzuje zasad naturalizacji, ale uznaje kompetencje każdego państwa
do przyznawania obywatelstwa cudzoziemcom, którzy ubiegają się o obywatelstwo danego kraju
organizacja migrancka – organizacja, która została założona
przez migrantów w celu reprezentowania interesów
migrantów
pracownik migrancki – osoba wykonująca (aktualnie lub
w przeszłości) pracę zarobkową w kraju, którego
obywatelem nie jest
status migracyjny – prawny status pobytowy, który jest przyznawany imigrantowi zgodnie z prawem migracyjnym
kraju imigracji
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ANNEX 1

Lista spotkań Krajowej Platformy Współpracy na rzecz
Integracji (wszystkie spotkania odbyły się w Warszawie)
I. „Warunki wjazdu i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce” (28 maja 2010)
II. „Wizy, wjazd, warunki legalizacji pobytu. Wspólne wyzwania. Wspólne rozwiązania” (2 lipca 2010)
III. „Imigranci na polskim rynku pracy. Wyzwania dla polskiej
polityki migracyjnej i integracyjnej” (3 września 2010)
IV. „Imigranci w polskiej szkole. Wyzwania dla polskiej polityki
migracyjnej i integracyjnej” (8 października 2010)
V. „Przeciwdziałanie ksenofobii, rasizmowi i dyskryminacji migrantów w Polsce. Wyzwania dla polskiej polityki migracyjnej
i integracyjnej” (7 grudnia 2010)
VI. „Prawo do ochrony zdrowia dla imigrantów – wyzwania
i rozwiązania” (26 stycznia 2011)
VII. Spotkanie dotyczące dyskusji nad projektem założeń
do projektu ustawy o cudzoziemcach (4 kwietnia 2011)
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VIII. „Wpływ polityki migracyjnej na integrację imigrantów
– konsultacje dotyczące projektu polityki migracyjnej Polski”
(18 kwietnia 2011)
IX. „Nic o nas nic bez nas – aktywna rola imigrantów w społeczeństwie obywatelskim” (17 czerwca 2011)
X. „System zabezpieczeń społecznych a integracja imigrantów
w Polsce” (23 września 2011)
XI „Współpraca drogą do integracji. Rekomendacje dla polityki
integracyjnej Polski” – konsultacje dotyczące zaleceń Krajowej
Platformy na rzecz Integracji dla polityki integracyjnej Polski
(14 czerwca 2012)

Krajowa Platforma Współpracy na rzecz Integracji została
powołana w 2010 roku przez Międzynarodową Organizację
do Spraw Migracji w partnerstwie z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych w ramach projektu „Współpraca
drogą do integracji” współinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli
Państw Trzecich.
Platforma to liczące ponad 120 członków forum wymiany
wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami
migrantów, instytucjami publicznymi, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które pełnią
istotną rolę w procesie integracji migrantów i społeczeństwa
polskiego. Platforma pełni również rolę mechanizmu
konsultacyjnego, ułatwiającego rozwój, wdrażanie oraz
ocenę strategii integracyjnej i podejmowanych działań
w tym zakresie. W ramach działalności Platformy
odbyło się kilkanaście seminariów, podczas których
przedstawiono i przedyskutowano zalecenia dla polskiej
polityki integracyjnej w różnych obszarach życia.
Niniejsza publikacja stanowi kompilację wiedzy zebranej
podczas spotkań Platformy i prezentuje zaproponowane
zalecenia dla polityki integracyjnej Polski.
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