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Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie stanowi analizę danych zastanych (desk research) będącą częścią
procesu badawczego pn. „Drzwi otwarte? Drzwi zamknięte? Wymiary integracji społecznej migrantów
w województwie wielkopolskim w ujęciu jednostkowym i instytucjonalnym”, której celem głównym jest
rozpoznanie aktualnego stanu integracji społecznej migrantów w województwie wielkopolskim
w kontekście wyzwań polityk publicznych, w tym polityki społecznej. Poniższa publikacja ma charakter
praktyczny i informacyjny, może stanowić punkt wyjścia do prowadzenia dalszych analiz w obszarze
wsparcia i integracji migrantów.
Polska ma niewielkie doświadczenie w przyjmowaniu i integracji cudzoziemców.
Przez dziesięciolecia była krajem emigracyjnym. Zjawisko znaczącej liczbowo imigracji do Polski
obejmuje w zasadzie ostatnie ćwierćwiecze, a dopiero w ciągu ostatnich kilku lat przybrało na sile
i stało się widoczne dla większej części mieszkańców. Dynamiczny wzrost migracji do Polski zaczął się
w 2014 roku, a jego główną przyczyną był wybuch konfliktu we wschodniej Ukrainie. Migracji do Polski
sprzyja dobra koniunktura gospodarcza w kraju oraz stosunkowo liberalne przepisy w zakresie
podejmowania pracy przez cudzoziemców. Wzmagają się procesy pozyskiwania siły roboczej,
a otwarcie rynków pracy sprzyja przemieszczaniu ze wschodu na zachód ludzi poszukujących
zatrudnienia.
Tendencje te widać również w województwie wielkopolskim. Dane liczbowe jasno wskazują na
znaczący wzrost liczby imigrantów w Wielkopolsce, gdzie w 2019 r. było zarejestrowanych
34 089 osób posiadających aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce, podczas
gdy w 2014 r. było to zaledwie 6 237 osób1. Stolica województwa w największym stopniu doświadcza
migracji pracowniczej i stara się adekwatnie reagować na to zjawisko, jednocześnie tworząc wizerunek
„miasta otwartego”, biorąc za przykład inne miasta w Polsce, m.in. Gdańsk. Również województwa
zaczynają dbać o wizerunek „otwartych regionów”, czego przykładem staje się też Wielkopolska – na
razie tendencje te widoczne są w dokumencie „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do
2030 roku”, o którym piszemy w dalszej części wstępu.
W niniejszym opracowaniu przedstawiamy charakterystykę migracji w Wielkopolsce
i charakterystykę mieszkających tu imigrantów. Omawiamy aktualne dane statystyczne obejmujące
kilka aspektów, m.in. liczbę cudzoziemców ubiegających się o wydanie zgody na pobyt, liczby dotyczące
pracujących cudzoziemców na podstawie oświadczeń lub zezwoleń na pracę, liczbę uczniów
uczęszczających do szkół w Wielkopolsce czy studentów na uczelniach wyższych w Poznaniu.
Opisujemy zjawisko integracji społecznej cudzoziemców w województwie wielkopolskim, prezentując
zarówno ogólną charakterystykę tego procesu, jak i przykłady działalności mniej lub bardziej
sformalizowanych inicjatyw lokalnych na rzecz cudzoziemców. Kreślimy również szerszy kontekst
umożliwiający lepsze zrozumienie sytuacji, w jakiej funkcjonują imigranci osiedlający się w Polsce
i w tym celu prezentujemy ramy administracyjno‐prawne ich dotyczące. Opisujemy zadania instytucji
publicznych związane z pobytem cudzoziemców w Polsce poprzez pokazanie, jakie działania formalne
musi podjąć nowy mieszkaniec. Słowa „imigrant”, „migrant” czy „cudzoziemiec” używamy zamiennie
w odniesieniu do tych przybyszy, którzy przyjechali do Polski w celu innym niż turystyczny.
Tytułem wstępu pragniemy zwrócić uwagę na kilka aspektów, które pozwalają lepiej zrozumieć
kontekst poruszanej tematyki.

1

Źródło: www.migracje.gov.pl (dostęp 07.01.2020).

5

Kwestie migracyjne są obecnie istotnym zagadnieniem nie tylko w Polsce, ale również – nawet
bardziej – w Europie oraz na szerszej międzynarodowej płaszczyźnie. Waga tego tematu wzrasta tym
bardziej, że współcześnie występują jednocześnie dwa istotne zjawiska: 1) zwiększa się liczba
migrujących ludzi i 2) migracje stały się zagadnieniem politycznym. Migracje stają się wręcz jednym
z najważniejszych zagadnień‐wyzwań, którymi obecnie zajmują się rządy państw (obok np. ochrony
środowiska czy rozwoju technologii). I choć w dyskursach publicznych często używa się argumentów
przydatności imigrantów na rynku pracy i wskazuje głównie na finansowe korzyści wynikające z ich
obecności, to kwestie migracji wykraczają poza te neoliberalne powody i jak wskazuje wiele opracowań
– ruchy migracyjne są faktem, są nieuniknione i będą się wzmagać. Dyskusja nad charakterem polityki
imigracyjnej zaczyna więc być zarówno nieunikniona jak i w wielu krajach pilna. Pytanie o migrację nie
brzmi: „czy należy przyjmować migrantów”, byłoby to zarówno nieodpowiedzialne jak
i nierealistycznie, brzmi natomiast „jak” to robić. Namysł ten potrzebny jest zarówno ze względu na
imigrantów, jak i społeczeństwo przyjmujące, które w trakcie tego procesu powinno się czuć
bezpiecznie i względnie komfortowo.
Dla państw przyjmujących imigranci stanowią wyzwanie w kwestii integracji
ze społeczeństwem lokalnym i dzieje się tak niezależnie od motywów migracyjnych przemieszczających
się osób. Istnieją kraje, które od dziesięcioleci rozwijały swoją politykę migracyjną i wypracowały
własny model w zakresie integracji imigrantów, w Europie np. Francja, Wielka Brytania czy Niemcy
a poza Europą np. Australia, Kanada czy USA. Polska mierzyła się dotąd z problemem integracji
imigrantów i imigrantek w bardzo ograniczonym zakresie. Odczuwalny jest brak dokumentów na
poziomie krajowym: spójnej i odpowiedzialnej polityki migracyjnej i łączącej się z nią polityki
integracyjnej, obu dostosowanych do sytuacji demograficznej Polski i powiązanej z innymi strategiami
państwa.
Omawiając proces integracji imigrantów, badając jego specyfikę w województwie czy
przygotowując się do tworzenia lokalnych rekomendacji lub polityk, warto mieć na uwadze czynniki
wynikające z polityki ogólnokrajowej, które zasadniczo wpływają na lokalny kontekst procesu
integracji. W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na jeden z nich, dotyczący braku powierzenia
władzom samorządowym odpowiednich kompetencji i narzędzi, by zajmować się polityką migracyjną
i integracyjną na poziomie lokalnym lub regionalnym. Jak pokazują doświadczenia i analizy z innych
krajów, bardzo ważne są działania na szczeblu rządowym w zakresie stworzenia spójnej
i odpowiedzialnej polityki migracyjnej powiązanej z innymi strategiami państwa i ze strategiami
lokalnymi. Współpraca z samorządami lokalnymi jest bardzo istotna, najlepszym sposobem
kształtowania polityki integracji wydaje się zaangażowanie w ten proces społeczności lokalnej2.
Za klucz do sukcesu lokalnej polityki integracyjnej uznawana jest w literaturze przedmiotu
ponadregionalna polityka migracyjna, która daje takie narzędzia i autonomię władzy samorządowej by
ta mogła wykonywać swoje zadania w zakresie integracji nowych mieszkańców3. Obecnie w Polsce
brakuje zarówno spójnej polityki migracyjnej i integracyjnej na poziomie krajowym, jak i powierzenia
odpowiednich narzędzi samorządom. Jednak niezależnie, czy odpowiedni dokument na poziomie
krajowym powstanie, najprawdopodobniej w nieodległej przyszłości (lub już, obecnie), trzeba będzie

2

Turner K. (red) Good Ideas from Successful Cities. Municipal Leadership on Immigrant Integration, Maytree
Foundation, Toronto 2012, s.5.
3
Kwestia często poruszana np. w raportach OCED, np. w raporcie „Settling In 2018: Indicators of Immigrant
Integration" opublikowanym przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych)
i OECD (Wydział ds. Migracji Międzynarodowy). Druga edycja raportu (pierwsza była opublikowana w 2015 r.)
dostarcza kompleksowego międzynarodowego porównania wyników integracji imigrantów i ich dzieci.
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sprostać wyzwaniom procesu integracji imigrantów na poziomie samorządowym. Podejmowanie
działań we wskazanym kontekście powoduje szereg trudności, które warto sobie uświadamiać, jednak
nie przesądzają one o tym, że inicjatywy na rzecz integracji społeczeństwa przyjmującego z imigrantami
są w tej sytuacji niemożliwe. Pewne działania mogą być realizowane oddolnie, również w Wielkopolsce
i tak też się dzieje. Niektóre z nich prezentujemy w niniejszym opracowaniu. Zarówno te podejmowane,
ale także te niepodejmowane działania wyznaczają przebieg procesu integracji na poziomie lokalnym.
Tym samym pozostawienie procesu integracji samego sobie, bez określenia jego pożądanego kierunku
jest brakiem wykorzystania potencjału społecznego w długofalowej perspektywie.
Dokumentem wskazującym na istotność zjawiska migracji i integracji w województwie
Wielkopolskim otwierającym możliwości dla przyszłych działań w tym obszarze jest dokument
„Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”4. W dokumencie odnotowano
obecność cudzoziemców już mieszkających w województwie, jednak zdecydowanie główny nacisk
położono na potencjał imigracji jako jednej z możliwych odpowiedzi na pojawiające się potrzeby
regionu. Wśród owych potrzeb autorzy dokumentu zwracają uwagę przede wszystkim na fakt
prognozowanego spadku liczby ludności w województwie i chęć zaradzenia brakom na rynku pracy.
W tym kontekście wskazują na wagę prowadzenia aktywnej, kompleksowej i skoordynowanej polityki
migracyjnej. „Samorząd Województwa będzie wspierał działania na rzecz tworzenia jak najlepszego
środowiska do osiedlania się dla osób poszukujących miejsca życia i pracy w Wielkopolsce (…). Ponadto
prowadzić będzie aktywną politykę migracyjną zorientowaną na zaspokojenie potrzeb rynku pracy
i utrzymanie potencjału ludnościowego regionu.” (Strategia 2030, s.62)
Kwestia integracji nowych mieszkańców pojawia się w dokumencie kilkakrotnie. Polityka
integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną jest wymieniona jako jeden z kluczowych
kierunków działań, a w niej „promowanie wśród migrantów czynnego udziału w społeczeństwie
obywatelskim”. Podkreślona jest rola integracji w różnych obszarach życia: „Integracja cudzoziemców
i ich rodzin w Wielkopolsce będzie następować m.in. przez politykę mieszkaniową i edukacyjną, w tym
edukację pracodawców zatrudniających obcokrajowców w zakresie kultury kraju pochodzenia
pracowników oraz wielo‐ i międzykulturową edukację integrującą migrantów ze społecznością
lokalną.” „Samorząd Województwa będzie wspierał także integrację na rynku pracy migrantów
powrotnych i migrantów z zagranicy. Kluczowe jest zapewnienie cudzoziemcom legalnie
przebywającym w Wielkopolsce dostępu do usług, które pozwolą podejmować zatrudnienie, uzyskać
samodzielność ekonomiczną, a także zachęcanie do udziału w życiu publicznym, społecznym
i kulturalnym regionu.” (Strategia 2030, s.26)
W dokumencie widoczna jest ogólna tendencja obecna w politykach migracyjnych wielu
krajów europejskich, w których często jednym z ważniejszych postulatów pozostaje dążenie
do wykorzystania potencjału ludzkiego cudzoziemców. Zarządzanie migracjami polega współcześnie
na utrzymywaniu otwartej gospodarki i rynku pracy, z przyzwoleniem na cyrkulację siły roboczej
i kapitału ludzkiego. Cenne więc, że w Strategii 2030, poza demograficznym i rynkowym, pojawia się
też wzmianka o społecznym i kulturowym aspekcie migracji, choć zaznaczony jest on tylko raz i nie jest
rozwinięty: „Wielkopolska w 2030 roku to region charakteryzujący się innowacyjnością, kreatywnością,
otwartością na postawy, poglądy i pomysły zarówno mieszkańców, jak i przybyszów z Polski i zagranicy.
Otwarty na migrantów, wzbogacających dorobek kulturowy, wzmacniających rynki edukacji i pracy
wielkopolskich miast i obszarów wiejskich.” (Strategia 2030, s. 46).
4

Dokument Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku dostępny jest na stronie:
https://www.umww.pl/przyjecie‐strategii‐rozwoju‐wojewodztwa‐wielkopolskiego‐do‐2030‐roku
(dostęp
8.04.2020).
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Podejście wobec imigrantów, w którym są traktowani wyłącznie w kategoriach zysku rynkowej
przydatności nie sprzyja kształtowaniu wieloaspektowych polityk dotyczących integracji społecznej.
Należy pamiętać, że imigranci to ludzie, którzy z różnych przyczyn trafiają do Polski: z powodu wojny,
bezrobocia, miłości, historii rodzinnych czy przypadkowych zdarzeń i każda z tych osób niesie ze sobą
inny kapitał, nie tylko ekonomiczny, ale też społeczny i kulturowy. Jeśli chcemy, by zostali na dłużej
w Wielkopolsce lub osiedlili się w niej na stałe, warto o nich zadbać realnie pomagając w tych
kwestiach, w których napotykają na trudności, a jednocześnie tworzyć i rozwijać wielowymiarowe
działania integracyjne w regionie.
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1. Podstawowe kwestie prawne związane z pobytem cudzoziemców w Polsce
Sytuacja, w jakiej znajduje się cudzoziemiec po przybyciu do nowego kraju jest znacznie
trudniejsza niż większości mieszkańców z polskim obywatelstwem. By zorientować się w sytuacji,
w jakiej znajdują się nowi mieszkańcy, niezbędne jest zrozumienie choćby niektórych aspektów
prawnych, które ich dotyczą. Do najważniejszych należy legalizacja pobytu i pracy, które to kwestie
imigranci muszą uregulować jeszcze przed przyjazdem do Polski lub na samym początku swego pobytu
w Polsce. Inne dotyczą pozostałych sfer życia, w których cudzoziemcy mają te same prawa co Polacy,
jednakże nie zawsze są w stanie w pełni z nich korzystać, co wynika z braku wiedzy np. prawo pracy)
lub znajomości języka (np. dostęp do edukacji). Są również pewne grupy cudzoziemców, które
posiadają więcej praw i możliwości niż inne, np. posiadacze Karty Polaka lub osoby z ochroną
międzynarodową mają więcej przywilejów, niż osoby ubiegające się o zezwolenie na pobyt czasowy.
W tej części opracowania przedstawione zostaną najważniejsze kwestie prawne dotyczące każdej
osoby pochodzącej z innego kraju, która chce zamieszkać w Polsce – legalizację pobytu i pracy. Coraz
więcej rodzin z dziećmi osiedla się w Wielkopolsce, dlatego coraz bardziej istotne stają się kwestie
związane z dostępem do edukacji.

Legalizacja pobytu
Wszyscy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej5 mogą przyjechać do Polski
na podstawie ważnego dokumentu tożsamości– dowodu osobistego lub paszportu na okres
3 miesięcy. Pobyt dłuższy niż 3 miesiące musi zostać uzasadniony i wymaga zarejestrowania w urzędzie
wojewódzkim. Powodem przedłużenia obecności na terytorium kraju może być praca, własna
działalność gospodarcza, podjęcie studiów lub szkolenia zawodowego, małżeństwo z Polakiem/Polką.
Warunkiem, który musi być spełniony, to posiadanie wystarczających środków finansowych
do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po to by nie stanowić
obciążenia dla pomocy społecznej, a także posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

5
Zasady wjazdu i pobytu obywateli Unii Europejskiej do Polski reguluje Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi.
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Rysunek 1. Zasady wjazdu i przedłużenia pobytu w Polsce przez obywateli UE
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Uzasadanienie
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warunków
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Ubezpieczenie
zdrowotne

Źródło: opracowanie własne

Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel UE nabywa
prawo stałego pobytu. Obywatel UE, który nabył prawo stałego pobytu otrzymuje dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu. Członek rodziny niebędący obywatelem UE, który nabył prawo
stałego pobytu może uzyskać kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.
Obywatele państw trzecich6, jeśli chcą przyjechać do Polski muszą dopełnić więcej
formalności, zależnych od ich planów, długości pobytu i celu pobytu.
Wjeżdżając do Polski cudzoziemcy muszą mieć ważny paszport oraz wizę, która uprawnia
do wjazdu i co do zasady określa długość oraz cel pobytu. Wizy są wydawane przez konsulów.
Cudzoziemiec ma obowiązek opuścić kraj przed zakończeniem ważności wizy, lub w inny sposób
uregulować swój pobyt. Obywatele niektórych krajów mogą też wjechać do Polski w ramach ruchu
bezwizowego7. Oznacza to, że mogą przebywać na terytorium wszystkich państw członkowskich
obszaru Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy, a ich pobyt nie może przekroczyć
90 dni w ciągu każdego 180‐dniowego okresu. Muszą jednakże spełniać określone warunki: posiadać
ważny dokument podróży (paszport biometryczny), potrafić uzasadnić cel i warunki planowanego
pobytu, posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem.
Jeśli cudzoziemiec chce przedłużyć swój pobyt w Polsce musi ubiegać się o zezwolenie
na pobyt. Wnioski o zezwolenia na pobyt składa się do wojewody. Konieczne jest osobiste
stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim, przedłożenie odpowiednich dokumentów oraz wniesienie
opłaty skarbowej.

6

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.) reguluje warunki
wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium RP.
7
Lista
krajów
z których
obywatele
są
zwolnieni
z obowiązku
posiadania
wizy:
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele‐panstw‐trzecich/chce‐przyjechac‐do‐polski/czy‐potrzebuje‐wizy/
(dostęp 20.01.2020).
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Rysunek 2. Podstawowe rodzaje zezwoleń pobytowych

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt stały

•udzielane na maksymalnie okres
3 lat
•karta pobytu wydawana na okres
ważności zezwolenia
•głównie wydawane w celach
wykonywania pracy

•nie podlega prawu UE
•udzielane bezterminowo
•karta pobytu wydawana na okres
10 lat z możliwością wydawania
kolejnych kart
•najczęściej powodem wydania są
względy rodzinne i polskie
pochodzenie

Zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego UE
•udzielane bezterminowo po
5 latach legalnego i
nieprzerwanego pobytu
•karta pobytu wydawana na okres
5 lat z możliwością wydawania
kolejnych kart

Źródło: opracowanie własne

Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane cudzoziemcowi, który planuje przebywać
w Polsce dłużej niż 3 miesiące i ma określony cel pobytu: praca, studia, ukończenie studiów,
wolontariat, badania naukowe, staż, prowadzenie działalności gospodarczej, łączenie rodziny lub inne
ważne okoliczności, które zostaną udowodnione. Zezwolenie wydawane jest na okres do 3 lat.
Niektórzy cudzoziemcy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. Są to m.in. osoby
o polskim pochodzeniu, posiadacze ważnej Karty Polaka, małżonkowie obywateli polskich (pozostają
w związku małżeńskim co najmniej 3 lata oraz przed złożeniem wniosku przebywali nieprzerwanie
w Polsce 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy).
Ponadto, ustawa przewiduje zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, o które mogą
starać się cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają w Polsce od 5 lat bez zbyt długich przerw, posiadają
regularne i stabilne źródło dochodu, ubezpieczenie zdrowotne oraz mają potwierdzoną znajomość
języka polskiego.
W przypadku, gdy wojewoda udzieli zezwolenia na pobyt, imigrant otrzymuje dokument
potwierdzający prawo pobytu: kartę pobytu. Przy posiadaniu ważnego dokumentu podróży
(np. paszportu), karta pobytu uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej.
Cudzoziemiec może uzyskać także obywatelstwo polskie, jest to możliwe na kilka sposobów.
Każdy cudzoziemiec, niezależnie od tego na jakiej podstawie i jak długo przebywa w Polsce, może
bezpłatnie złożyć wniosek do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa za pośrednictwem wojewody lub
konsula. Natomiast o „uznaniu za obywatela polskiego” decyzję wydaje wojewoda. Warunki są ściśle
określone i dotyczą z reguły odpowiednio długiego pobytu w Polsce na określonej podstawie.
Niestety, sama procedura legalizacji pobytu uległa w ostatnich latach wydłużeniu8. Osoby
oczekujące na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt przebywają w Polsce wprawdzie legalnie, ale
funkcjonują niejako w zawieszeniu – nie mogą wyjeżdżać za granicę i nie zawsze w tym czasie mogą
pracować. Ze względu na przewlekłość postępowań imigranci nie mogą wejść na lokalny rynek pracy,
a przez to gorzej przebiega proces integracji. W konsekwencji część imigrantów zmuszona jest
wyjechać z Polski, mimo że deklarują chęć pozostania, mają pracę, a ich integracja mogłaby przebiegać
pomyślnie.

8
Raport NIK z 2019 r. przedstawia najważniejsze przyczyny wydłużenia procedury: jest to m.in. braki kadrowe
w urzędach wojewódzkich, brak wystarczających środków na obsługę cudzoziemców, niewłaściwa obsługa
cudzoziemców. w dokumencie podkreślono także brak dokumentów o strategicznym charakterze, kompleksowo
określających politykę państwa w zakresie kształtowania migracji i koordynacji działań instytucji w tym zakresie
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo‐niegotowe‐na‐cudzoziemcow.html (dostęp 20.01.2020).
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Oprócz uzyskania zezwolenia na pobyt cudzoziemiec ma obowiązek zameldowania się, jeśli
zamierza przebywać w Polsce ponad 30 dni. Co istotne, cudzoziemiec nie może się zameldować
na okres dłuższy niż wskazany w dokumencie uprawniającym do pobytu w Polsce.

Legalizacja pracy
O ile obywatele Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają
nieograniczony dostęp do polskiego rynku pracy, tak osoby z państw spoza UE w większości muszą
przejść długą procedurę. W polityce migracyjnej opartej na logice wolnorynkowej, posiadanie tak
zwanego „stabilnego i regularnego źródła dochodu” jest w wielu przypadkach warunkiem uzyskania
zezwolenia na pobyt w kraju przyjmującym. Praca ma więc wymiar „być albo nie być” dla imigranta,
zwłaszcza, jeśli pochodzi on z kraju nie należącego do uprzywilejowanego grona państw Unii
Europejskiej.
Jednocześnie dostęp cudzoziemców do rynku pracy w Polsce jest przede wszystkim
uzależniony od ich statusu prawnego. Faktem jest, że polskie przepisy regulujące wejście imigrantów
na rynek pracy są znacznie prostsze niż dekadę temu, jednakże długotrwałe procedury regulowania
pobytu oraz związane z nimi kwestie legalizacji zatrudnienia nadal utrudniają rozwój zawodowy
cudzoziemców9.
Cudzoziemiec, żeby mógł pracować legalnie w Polsce musi spełniać trzy kryteria
równocześnie: jego pobyt musi być uregulowany, musi mieć zezwolenie na wykonywanie pracy lub być
zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia oraz jego zatrudnienie musi wynikać z braku możliwości
znalezienia przez pracodawcę polskich pracowników.
Rysunek 3. Trzy kryteria legalnej pracy cudzoziemca w Polsce
uregulowany pobyt

zezwolenie na pracę lub zwolnienie z obowiązu
posiadania zezwolenia

zatrudnienie cudzoziemca związane z wykazaniem
deficytu pracowników polskich na rynku pracy (tzw. test
rynku pracy)

Źródło: opracowanie własne

Przed uzyskaniem zezwolenia na pracę pracodawca, który planuje zatrudnić cudzoziemca musi
zrobić test rynku pracy, czyli uzyskać informację od starosty na temat braku możliwości zaspokojenia
potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracę. W tym celu
pracodawca zgłasza ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy na stanowisko, na którym będzie

9
Czerniejewska I. Kochaniewicz A. Niedobrowolne wybory. Bariery w integracji ekonomicznej cudzoziemskich
pracowników, w „Nie dość użyteczni. Zmagania migrantów na lokalnym rynku pracy”, Poznań 2015.
https://www.cebam.amu.edu.pl/images/Publikacje/Nie_do_uyteczni.pdf
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zatrudniony cudzoziemiec. Informacja starosty wydawana jest pracodawcy w terminie 14 lub 21 dni
od dnia złożenia oferty pracy. Z opinią starosty pracodawca może złożyć wniosek o zezwolenie na pracę
lub cudzoziemiec może sam złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę.
Zezwolenie na pracę wydawane jest dla konkretnego cudzoziemca i pozwala na pracę
u wskazanego w nim pracodawcy, na określonym stanowisku, za wynagrodzeniem nie mniejszym niż
podane, w określonym wymiarze czasu pracy, przez okres oznaczony datami. Jeśli więc migrant zmienia
pracodawcę, stanowisko, wymiar czasu pracy albo wynagrodzenie zostanie obniżone, zezwolenie musi
zostać zmienione albo musi zostać wydane nowe zezwolenie.
Jeśli głównym celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest praca, może on sam uzyskać jednolite
zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie takie dotyczy określonego stanowiska pracy
u konkretnego pracodawcy.
Innym rodzajem zezwolenia jest zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Ten rodzaj zezwolenia jest przeznaczony
dla wykwalifikowanych pracowników, którzy w Polsce podejmują pracę wymagającą wysokich
kwalifikacji. Do jego uzyskania potrzebna jest umowa o pracę i odpowiednie kwalifikacje oraz wysokie
zarobki (ponad 150% przeciętnego wynagrodzenia).

Migrantki i migranci nie zawsze potrzebują zezwolenia na pracę. Czasami podstawa prawna ich
pobytu (przykładowo: status uchodźcy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy udzielone ze względu na małżeństwo
z obywatelem RP) lub status (przykładowo: studenci studiów stacjonarnych lub absolwenci polskiej
uczelni) może umożliwiać podejmowanie pracy bez zezwolenia.
Najczęściej cudzoziemcy przyjeżdżający do Wielkopolski podejmują pracę na podstawie
oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (dotyczy to tylko obywateli sześciu krajów:
Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina), przebywając na wizie lub w ruchu bezwizowym.
Taką pracę mogą wykonywać 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Jest to procedura uproszczona
w stosunku do zezwolenia na pracę. Pracodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w Powiatowym
Urzędzie Pracy. Procedura trwa do tygodnia. Nie oznacza to jednak konieczności opuszczenia przez
nich kraju po pół roku. Gdy po upływie 3 miesięcy pracy na podstawie oświadczenia pracodawca chce
kontynuować z współpracę z cudzoziemcem w oparciu o umowę o pracę, może złożyć do wojewody
wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia
na pobyt i pracę). Zezwolenie takie wydawane jest wówczas w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem
tzw. testu rynku pracy. W takim przypadku cudzoziemiec może legalnie wykonywać pracę również
w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie zezwolenia.
Od 2018 roku zostało wprowadzone nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnienie
cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową. Praca sezonowa może być
wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo,
ogrodnictwo, turystyka. Zezwolenie na pracę sezonową może być uzyskane przez cudzoziemca,
niezależnie od kraju pochodzenia. Pracodawca może je uzyskać w powiatowym urzędzie pracy.
Zatrudnianie cudzoziemców nakłada dodatkowe obowiązki na pracodawcę. Pracodawca,
który zatrudnia cudzoziemca, ma obowiązek sprawdzenia przed podjęciem pracy przez cudzoziemca,
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czy posiada on ważny dokument pobytowy, zrobienia kopii tego dokumentu i przechowywania tej
kopii. Musi zadbać, żeby umowa i jej warunki były zrozumiałe dla cudzoziemca. Ponadto w sytuacjach
niepodjęcia pracy przez cudzoziemca lub rezygnacji z pracy musi on powiadomić o tym fakcie
wojewodę, a w sytuacji pracy na oświadczenie zgłosić rozpoczęcie/zakończenie pracy w PUP. Pozostałe
obowiązki pracodawcy wobec cudzoziemca są takie same jak wobec obywatela polskiego. Nie wszyscy
cudzoziemcy znają swoje prawa pracownicze w Polsce, przez co częściej narażeni są na wykorzystanie.

Dostęp do edukacji
Coraz więcej dzieci imigrantów osiedla się w Polsce i trafia do polskich szkół. Dzieci migrantów,
które mają co najmniej 3 lata, mogą (ale nie muszą) być zapisane do przedszkola – publicznego lub
niepublicznego. Zanim dziecko pójdzie do szkoły, musi odbyć obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne (tzw. zerówka). Obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku, w którym dziecko kończy 7 lat.
Cudzoziemscy uczniowie szkół publicznych mają prawo do dodatkowej nauki języka
polskiego. Uczeń może także skorzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie
przedmiotów nauczania. Mogą być prowadzone przez 12 miesięcy i są bezpłatne.
W Poznaniu prowadzone są również oddziały przygotowawcze, które polegają na tym, że
cudzoziemcy w osobnych klasach uczą się zgodnie z podstawą programową, w tempie dostosowanym
do nich, ze zwiększoną liczbą godzin języka polskiego jako obcego.
Nauka jest bezpłatna dla dzieci cudzoziemskich w publicznych szkołach podstawowych
i szkołach ponadpodstawowych do ukończenia przez nie 18. roku życia lub do ukończenia szkoły,
w której naukę rozpoczęły przed ukończeniem 18. roku życia. Jeśli po maturze cudzoziemcy chcą
studiować na uczelni, za studia muszą, co do zasady, płacić. Natomiast osoby z Kartą Polaka,
zezwoleniem na pobyt stały lub statusem uchodźcy, a także obywatele UE, mogą studiować
nieodpłatnie.

2. Zadania instytucji publicznych związane z pobytem cudzoziemców w Polsce
i Wielkopolsce
Z roku na rok, cudzoziemcy w Wielkopolsce są coraz wyraźniej widoczni dla ogółu
społeczeństwa, także dla pracowników instytucji publicznych. Na poziomie lokalnych i regionalnych
samorządów rośnie świadomość dotycząca zarówno osiedlenia cudzoziemskich mieszkańców, jak
i specyfiki procesu integracji, a także chęć podejmowania działań w tym temacie.
Podmioty administracji publicznej, tak krajowe, jak i samorządowe, są właściwymi organami do
wdrażania polityki migracyjnej i integracyjnej oraz tak zwanych dobrych praktyk w tym zakresie – takie
podejście jest zgodne z opinią wielu ekspertów zajmujących się migracjami10. Ich zdaniem pożądanym
kierunkiem działań na poziomie województwa, a szczególnie gmin i miast jest wsparcie kierowane do
wszystkich mieszkańców, jednocześnie uwzględniające ich różne potrzeby. Samorząd ma więc
obowiązki również wobec swych cudzoziemskich mieszkańców. Obcokrajowcy, którzy niedawno
10

m.in. stanowisko Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prezentowane w publikacjach CeBaM https://www.cebam.amu.edu.pl/publikacje.html (dostęp 20.01.2020).
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przybyli do województwa z zamiarem osiedlenia się, zwykle przez pierwszy okres pobytu zajmują się
formalnościami związanymi z rejestracją lub legalizacją swojego pobytu, jednak niezależnie od tego, czy
zakończyli już ten proces, czy są w jego trakcie, są jego mieszkańcami. Powinności samorządu wynikają
również ze specyfiki samego procesu integracji, który, co podkreślają tak mocno badacze, powinien
angażować różne strony, nie tylko migrantów, ale i gospodarzy. W sytuacji, gdy odgórnie wymaga się od
przybyszy sprostania określonym procedurom pozwalającym stać się „mieszkańcem”, oczywistą
konsekwencją jest zapewnienie dogodnych warunków dopełnienia wymaganych formalności, co
najmniej poprzez umożliwienie łatwego dostępu do informacji o tych procedurach. Wspieranie
cudzoziemców jest więc konsekwencją uwzględniania specyficznej sytuacji tej grupy mieszkańców.
W momencie przygotowywania przez samorządy polityki integracyjnej pojawia się między
innymi kwestia wyboru sposobu wspierania imigrantek i imigrantów. Mowa o decyzji, czy samorząd
tworzy lub planuje utworzyć w mieście/regionie tzw. wsparcie w jednym miejscu, czyli punkt oferujący
kompleksową pomoc dla cudzoziemców w różnych kwestiach formalno‐prawnych, czy raczej
wzmacnia kompetencje pracowników wszystkich urzędów po to by byli w stanie skutecznie obsłużyć
cudzoziemskich mieszkańców. A może decyduje się na inną wersję, łączącą obie wskazane możliwości.
Przed takim wyborem stoją obecnie, lub niebawem staną, liczne gminy województwa wojewódzkiego,
ale też i władze wojewódzkie. Powinien on wynikać z diagnozy konkretnej sytuacji, obejmującej m.in.
takie aspekty jak liczba migrantów w gminie/regionie, ich przestrzenne rozlokowanie, kompetencje
językowe nowych mieszkańców i pracowników urzędów. Te i wiele innych aspektów powinny złożyć
się na wybór adekwatnej koncepcji działań wspierających proces integracji cudzoziemców.
Działania prowadzone obecnie przez instytucje publiczne w zakresie usług skierowanych
do cudzoziemców i na rzecz ich integracji w wymiarze lokalnym nie są spójne i systemowo adekwatne
do potrzeb. Jest to obszar wymagający usprawnienia i rozwoju. Instytucje publiczne funkcjonujące
na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, które zajmują się lub mogłyby się zajmować sprawami
dotyczącymi migrantek i migrantów, zwykle realizują działania będące w zakresie ich ściśle określonych
zadań i kompetencji. Jednakże w przypadku podejmowania inicjatyw integracyjnych w ramach
istniejących instytucji, wskazane jest, by przynajmniej niektóre z nich szerzej spojrzały na swój zakres
możliwych czynności, zarówno pod względem merytoryki, jak i zasięgu terytorialnego. W tym zakresie,
na tym etapie potrzebne jest przede wszystkim inicjowanie i rozwijanie współpracy różnych instytucji
działających na poziomie lokalnym i regionalnym w temacie integracji cudzoziemców.
Obecnie w Wielkopolsce nie funkcjonuje trwały model współpracy różnych urzędów oraz innych
instytucji, z którymi wielkopolscy imigranci mają do czynienia (a jest ich niemało), choć w przeszłości
były podejmowane próby, by go zainicjować11. Cenne i pomocne byłoby jego wypracowanie
i wdrożenie. Rozwijanie współpracy ponad/między‐instytucjonalnej wspiera wymianę informacji
na temat potrzeb i barier integracyjnych dotyczących migrantów oraz sposobów funkcjonowania
i zakresu działalności poszczególnych instytucji. Ważne, by zwrócić uwagę różnych instytucji
na istotność spraw dotyczących imigrantów oraz budować wiedzę i świadomość w tym zakresie.
Pomocna jest wzajemna wymiana doświadczeń i informacji, wspólne omawianie potrzebnych działań
i wypracowywanie propozycji polepszenia obecnej sytuacji poprzez wprowadzenie nowych praktyk do
funkcjonowania poszczególnych instytucji.
11
Współpraca między instytucjami zainicjowana została w Poznaniu w 2013 roku spotkała się z bardzo
pozytywnym przyjęciem. Dla większości urzędników współpraca między urzędami była wówczas czymś nowym.
Wszyscy deklarowali jej wartość i chęć kontynuacji. Więcej na ten temat: K. Sydow, U. Schulz, M. Ziółek‐
Skrzypczak (ed.) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the
context of old and new migration cities in the EU, Munich 2015.
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Korzyści płynące ze współpracy miedzy instytucjami jest bardzo wiele, niektóre widoczne są
w codziennej praktyce, inne mają dalekosiężne oddziaływanie. Bezpośrednia znajomość pracowników
różnych instytucji znacznie ułatwia kontakt, a docelowo zdobycie potrzebnej wiedzy, by efektywniej
przekazać ją cudzoziemskiemu klientowi. Urzędnicy i pracownicy organizacji powinni współpracować
w trakcie zajmowania się sprawą danego cudzoziemca, co skraca proces udzielania informacji
i zwiększa skuteczność wsparcia. W pierwszych latach współpracy dwóch instytucji‐ Urzędu Miasta
Poznania i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego powstała dobra praktyka, która polegała na
konsultacji telefonicznej: pracownicy Ośrodka Szkoleniowo‐Doradczego UM doradzający w kwestii
zakładania firmy konsultują z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego bardziej skomplikowane
przypadki dotyczące legalizacji pobytu (forma legalizacji pobytu ma wpływ na możliwość rejestracji
firmy); odbywa się to w trakcie konsultacji z migrantem, co znacznie ułatwia i skraca proces doradczy12.
Współpraca powinna obejmować pracowniczki i pracowników na różnych stanowiskach,
zarówno osoby mające kontakt z klientem, jak i zajmujące kierownicze stanowiska w poszczególnych
urzędach, tak by sprawy omawiane na wspólnych spotkaniach mogły być z większym sukcesem
realizowane na poziomie instytucjonalnym oraz by inicjowane zmiany miały charakter strukturalny,
a nie były zależne od poszczególnych jednostek/urzędników.
Dalszych badań i analiz wymaga określenie kompetencji poszczególnych instytucji z zakresu
integracji społecznej cudzoziemców, należy przy tym wskazać ewentualne luki w zadaniach
i kompetencjach instytucji. Warto byłoby przyjrzeć się, które z instytucji realizują lub mogłyby
realizować działania w poszczególnych wymiarach integracji społecznej cudzoziemców, z jakimi innymi
partnerami mogłyby współpracować, jak w ramach realizowanych zadań wspierać integrację tej
szczególnej grupy.
Tymczasem można opisać obecnie realizowane zadania instytucji publicznych związane
z pobytem cudzoziemców w Polsce. Duża ich część dotyczy kwestii ściśle formalno‐prawnych, bowiem
imigrant jest zobowiązany do uregulowania wielu spraw o takim charakterze, a odpowiedzialnych jest
za to kilka instytucji publicznych. Są to zarówno zagadnienia dotyczące legalizacji pobytu i pracy, ale
także szereg innych tematów, jak choćby zapisanie dziecka do szkoły. Poza tym cudzoziemcy mogą
skorzystać z pewnych usług, które przysługują wszystkim mieszkańcom, jednak nie są to kwestie
obligatoryjne.

Instytucje zajmujące się legalizacją pobytu i pracy
Dla wszystkich migrantek i migrantów mieszających w Wielkopolsce ważnym punktem
na mapie jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki lub jedna z czterech jego delegatur: w Kaliszu, Koninie,
Lesznie i Pile13. Właśnie tam muszą oni się zwrócić w sprawach związanych z legalizacją pobytu. Sama
procedura uzyskiwania odpowiednich dokumentów jest mocno spersonalizowana – to w zależności od
konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się cudzoziemiec, ma on prawo ubiegać się o określone
zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE. W przypadku
ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie Karty Polaka, cudzoziemiec może złożyć
wniosek o świadczenie pieniężne na tej podstawie. W tym samym urzędzie swój pobyt mogą
12

Ibidem. s. 74‐78.
Dane teleadresowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz delegatury w Kaliszu, Koninie,
Lesznie i Pile https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje‐ogolne
13
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zarejestrować obywatele Unii Europejskiej, dokonuje się wpisu do ewidencji zaproszeń,
a w szczególnych przypadkach może być przedłużona wiza krajowa. W każdej z delegatur można złożyć
wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.
Wydawaniem lub przedłużaniem zezwoleń na pracę zajmuje się Oddział Legalizacji
Zatrudnienia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To pracodawca musi złożyć wniosek w urzędzie
wojewódzkim by otrzymać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Co do zasady, pracodawca składając
wniosek musi dołączyć informację starosty, z której wynika, że wśród obywateli polskich brak jest osób,
które mogą spełnić wymagania pracodawcy. Informację starosty pracodawca może uzyskać
w Powiatowym Urzędzie Pracy14. W urzędach pracy pracodawcy mogą też uzyskać oświadczenie
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenie na jego pracę sezonową.
Wyniki raportu NIK z 2019 r. dotyczącego przygotowania administracji publicznej do obsługi
cudzoziemców wskazują na wiele braków i niedociągnięć ze strony krajowej administracji,
w szczególności na niewłaściwą obsługę cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. „Kontrola
264 spraw dotyczących wydawania cudzoziemcom przez wojewodów zezwoleń pobytowych, na pracę,
a także dokumentów podróży, wykazała nieprawidłowości w aż 187 sprawach (blisko 71 proc.
zbadanych spraw). Błędy dotyczyły wszystkich skontrolowanych urzędów wojewódzkich. Średni czas
prowadzenia postępowań w urzędach wojewódzkich w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców na
terytorium RP systematycznie wydłużał się. W 2018 r. wynosił od 116 dni (województwo lubelskie) do
328 dni (województwo dolnośląskie), choć co do zasady powinny się one zakończyć najpóźniej do
90 dni.15”
Za jedną z przyczyn niewłaściwej obsługi cudzoziemców w urzędach wojewódzkich
i w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców odpowiedzialne są niewystarczające zasoby kadrowe,
nieadekwatne do liczby i rodzaju załatwianych spraw. Mimo częściowego wzrostu
zatrudnienia, średnia liczba spraw przypadających na jednego pracownika merytorycznego corocznie
rosła i przekraczała możliwości ich obsługi. Bardzo niekorzystna była też rotacja pracowników sięgająca
nawet 80 procent.
Ponadto autorzy raportu zwracają też uwagę na fakt, że w żadnym z kontrolowanych urzędów
wojewódzkich nie opracowano w sposób formalny odrębnych procedur obsługi cudzoziemców i nie
przygotowano polityki informacyjnej, w tym zasad komunikowania się z klientami będącymi
obcokrajowcami.

Instytucje miejskie/gminne wspierające mieszkańców
Obywatele polscy większość spraw administracyjnych załatwiają w urzędzie miasta lub gminy.
Również dla migrantek i migrantów jest to urząd, do którego trafiają w co najmniej kilku sprawach.
W urzędzie gminy lub miasta cudzoziemcy mogą załatwić m.in. zameldowanie i PESEL, sprawy lokalowe
i związane z polityką społeczną, sprawy związane z działalnością gospodarczą. Nie zawsze jednak
urzędnicy znają specyficzne trudności migrantów, co niekiedy utrudnia rozwiązanie sprawy, nie wiedzą
gdzie odesłać lub z kim skonsultować ich specyficzną sytuację.

14
Lista
Powiatowych
Urzędów
Pracy
w województwie
wielkopolskim:
https://wuppoznan.praca.gov.pl/urzad/dane‐kontaktowe/dane‐kontaktowe‐powiatowych‐urzedow‐pracy
15
Najwyższa Izba Kontroli, Raport NIK z 2019r. o przygotowaniu administracji publicznej do obsługi
cudzoziemców https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo‐niegotowe‐na‐cudzoziemcow.html
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W celu zameldowania i uzyskania numeru PESEL cudzoziemscy mieszkańcy i mieszkanki muszą
odwiedzić urząd miasta lub gminy16. Cudzoziemiec ma obowiązek zameldowania się jeśli zamierza
przebywać w Polsce ponad 30 dni. I powinien to uczynić najpóźniej czwartego dnia po przybyciu do
danego miejsca pobytu. Nie dotyczy to tylko obywateli UE i członków ich rodzin, którzy mają 30 dni na
zameldowanie się. Co istotne, nie można się zameldować na okres dłuższy niż wskazany w dokumencie
uprawniającym do pobytu w Polsce. Meldując się można otrzymać numer PESEL. Nadaje się go także
cudzoziemcom zamieszkującym w Polsce. Posiadanie tego numeru nie jest obowiązkowe dla
migrantów, ale w praktyce znacznie ułatwia załatwienie wielu spraw: m.in. założenie konta w banku,
otrzymanie recepty na lekarstwa.
Jeśli migrantka lub migrant chce założyć własną firmę musi się udać do urzędu miasta/ gminy17.
Niektórzy cudzoziemcy mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą w takich samych formach,
jak obywatele polscy. Inni mogą podejmować działalność gospodarczą jedynie w formie spółek:
komandytowej, komandytowo‐akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej. Najczęściej
wybieraną przez cudzoziemców spółką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwagi na
łatwość jej założenia.

Instytucje oświatowe
Każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat przebywające w Polsce jest objęte obowiązkiem szkolnym
lub obowiązkiem nauki. Znaczy to, że musi ono chodzić do szkoły pod rygorem sankcji wobec rodziców.
Obowiązek ten dotyczy także dzieci nie mających obywatelstwa polskiego, bez względu na status
prawny ich rodziców w Polsce. Do I klasy publicznej szkoły podstawowej dzieci cudzoziemskie
przyjmowane są na takich warunkach jak obywatele polscy – należy wypełnić zgłoszenie i zostawić je
w sekretariacie szkoły. W przypadku szkoły spoza rejonu – szkoła nie ma obowiązku przyjęcia ucznia.
Aby zapisać dziecko do starszej klasy należy przedstawić dyrektorowi szkoły świadectwo lub inny
dokument poświadczający ukończenie określonej klasy za granicą.
Instytucje oświatowe (przedszkola, szkoły, uczelnie) są miejscami, w których powinna
odbywać się integracja cudzoziemców ze społecznością lokalną. Wynika to z samego faktu, że
przedszkola, szkoły to placówki edukacyjne, w których każdy uczeń nabywa wiedzę o otaczającym go
świecie, ale także spędza znaczną część życia. W preambule Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo
Oświatowe ustawodawca wskazuje rolę szkoły: „Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki
niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności” (Dz. U. 2017
poz. 59).
Szkoła jest podstawowym środowiskiem, które daje możliwość kształtowania kompetencji
potrzebnych do efektywnego przebiegu procesu integracji uczniów cudzoziemskich, m.in. językowych,
międzykulturowych, adaptacyjnych. Szansą, a zarazem wyzwaniem, jest odpowiednie ukierunkowanie
pracy dydaktycznej i wychowawczej tak aby sprzyjała procesowi integracji. Ponadto szkoła daje okazję
16

w Poznaniu jest to Urząd Miasta Poznania, Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,
ul. Libelta 16/20, ul. Gronowa 22a, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404.
17
Przydatne adresy w Poznaniu: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania
ul. 28 Czerwca 1956 r., http://www.poznan.pl/poznanbiznespartner/; Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. Klasztorna 16.
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i przestrzeń do szeregu dodatkowych inicjatyw, które mogą wzmacniać proces integracji dzieci
cudzoziemskich i polskich oraz ich rodzin. Podobne aspekty charakteryzują inne placówki oświatowe
i opiekuńcze. W interesie samorządu, wszystkich mieszkańców jest docenienie i odpowiednie wsparcie
placówek oświatowych (i opiekuńczych) w ich potencjale wzmacniania procesu integracji. Może się to
dziać np. dzięki inicjowaniu przez miasto lub gminę adekwatnych działań w szkołach czy na uczelniach.

Instytucje zdrowia
Cudzoziemcy w Polsce mają niemal taki sam dostęp do opieki medycznej jak obywatele polscy.
Aby bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, cudzoziemiec powinien ubezpieczyć się
w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ)18. Jeśli pracuje w Polsce w oparciu o umowę o pracę lub
umowę‐zlecenie, jest objęty ubezpieczeniem w ramach NFZ. Pracując na podstawie tych umów może
bezpłatnie włączyć swoją rodzinę (małżonka, dzieci) w swoje ubezpieczenie. Z publicznej opieki
zdrowia bezpłatnie mogą korzystać również inne grupy cudzoziemców m.in. uchodźcy, dzieci
uczęszczające do szkoły i inni. Migranci mogą również sami ubezpieczyć się dobrowolnie w ramach
NFZ. Powinni wówczas złożyć odpowiedni wniosek w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania. Wówczas samodzielnie opłacają składki na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS)19.
Część cudzoziemców przebywa w kraju bez odpowiednich dokumentów. Inni, choć przebywają
legalnie, czasem nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z powodu nielegalnego zatrudnienia.
Nieudokumentowani migranci20 mają prawo do bezpłatnej pomocy medycznej tylko w przypadku
obowiązkowego leczenia niektórych chorób zakaźnych oraz w sytuacjach ratujących życie, a i to
wyłącznie wtedy, gdy świadczenia udzielane są poza szpitalem przez medyczne zespoły ratunkowe.
Niezależnie od przyczyn migracji do Polski, wszyscy mieszkający tu cudzoziemcy mogą mieć
potrzebę skorzystania z pomocy medycznej i wszyscy powinni mieć do tego prawo, nawet ci, których
pobyt na terenie kraju jest nieuregulowany21. Za umożliwieniem łatwego dostępu do służby zdrowa
przemawiają argumenty pragmatyczne, ekonomiczne, humanitarne oraz antydyskryminacyjne. Zdrowi
migranci, to również większe bezpieczeństwo zdrowotne obywateli (szczególnie epidemiologiczne).
W interesie obywateli jest to by mieszkali wśród nich ludzie zdrowi, a warunkiem pozostawania
w dobrym stanie zdrowia jest dostęp do profilaktyki i świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
Dostęp cudzoziemców do opieki zdrowotnej jest analogiczny do sytuacji Polaków. Jednak
przeszkodą pozostaje trudność w rozeznaniu się w systemie opieki zdrowotnej. Nierzadko stanowi to
18

Narodowy Fundusz Zdrowia (Wielkopolski Oddział Wojewódzki), ul. Piekary 14/15, www.nfz‐poznan.pl; Zakład
Ubezpieczeń Społecznych (właściwy ze względu na adres zamieszkania), www.zus.pl, i Oddział w Poznaniu,
ul. Dąbrowskiego 12 lub II Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 31.
19
Szczegółowe informacje można uzyskać w NFZ i ZUS.
20
Nieudokumentowani migranci, czyli cudzoziemcy bez dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce; np.
osoby przebywające w Polsce po upływie terminu ważności stosownych dokumentów; osoby, które przybyły
do Polski nielegalnie i nie zalegalizowały pobytu; osoby, które nie składały wniosku o nadanie statusu uchodźcy
bądź składały taki wniosek a postępowanie administracyjne zakończyło się decyzją negatywną oraz nakazem
opuszczenia Polski lub decyzją o wydaleniu poza granice kraju, jednak mimo to osoby te pozostają na terytorium
Polski.
21
Red. Chrzanowska A., Kalus W. Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów
i cudzoziemców
ubiegających
się
o ochronę
międzynarodową
w Polsce,
Warszawa
2011
https://interwencjaprawna.pl/docs/poza‐systemem.pdf (dostęp 07.01.2020).
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wyzwanie nawet dla obywateli polskich (gdzie, na jakich zasadach można zapisać się do określonego
lekarza), tym bardziej dla imigrantów jest nie lada przeszkodą. W celu ułatwienia cudzoziemcom
korzystania z usług medycznych potrzebna jest więc poprawa dostępu do informacji dotyczącej zasad
korzystania z opieki zdrowotnej – zarówno dla migrantów, jak i pracowników medycznych. Tym
aspektem można zająć się na poziomie samorządowym. Poza tym, poprawy wymaga kwestia
zapewnienia tłumaczy podczas wizyt lekarskich i sama praktyka, co wydaje się możliwe do osiągnięcia
poprzez usprawnienie działania konkretnych usług. Na poziomie krajowym, powinno się rozwiązać
problem refundacji świadczeń udzielanych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osobom
nieubezpieczonym. Konieczne jest także zapewnienie pełnego dostępu do opieki zdrowotnej dzieciom
i kobietom w ciąży, bez względu na obywatelstwo22.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pojawia się w życiu cudzoziemskich mieszkańców
również w momencie nabycia praw emerytalnych. Warunki uzyskania emerytury są takie same
dla obywateli polskich, jak i dla cudzoziemców. Do sprawdzenia pozostaje, na ile ta instytucja jest
gotowa informować cudzoziemców o przysługujących im prawach.

Instytucje pomocy społecznej i świadczenia
Działania z zakresu pomocy społecznej wykonują organy administracji rządowej
i samorządowej. Współpracują w tym zakresie z organizacjami społecznymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami
oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą:
regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej.
Cudzoziemcy i obywatele polscy korzystają z tego samego pakietu pomocy społecznej
określonego przez ustawę o pomocy społecznej23. Jednakże prawo cudzoziemców do tych świadczeń
uzależnione jest od miejsca przebywania na terytorium Polski oraz posiadania określonego statusu
prawnego.
Instytucje pomocy społecznej, jednostki niezwykle nas interesujące pod kątem możliwości
włączenia ich w system wsparcia integracji cudzoziemców nie mają wiele określonych obowiązków
względem cudzoziemców. Poniżej skupimy się na obowiązkach ustawowych, rekomendując
jednocześnie, by zbadać zasoby i realne możliwości wsparcia integracji cudzoziemców przez instytucje
pomocy społecznej.
Pomoc społeczna na zasadach ogólnych
Cudzoziemcom przebywającym na terenie Polski przysługują świadczenia z pomocy społecznej,
jeżeli spełniają wymienione niżej warunki i wówczas mają prawo ubiegać się o różne formy pomocy
22

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w art. 2 zapewnia dzieciom
do 18 roku życia oraz kobietom w ciąży porodu i połogu bezpłatny dostęp do opieki medycznej, bez względu
na status ubezpieczeniowy, ale korzystanie z tego prawa ogranicza jednak jedynie do obywateli polskich,
posiadających miejsce zamieszkania w Polsce. Jednocześnie zgodnie z Konstytucją RP oraz Konwencją Praw
Dziecka prawa te powinny przysługiwać wszystkim dzieciom oraz kobietom ciężarnym, bez względu na ich status
prawny w Polsce.
23
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).
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społecznej, m.in. pracę socjalną, pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, opłacanie
składki na ubezpieczenie zdrowotne czy świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie. Prawo do
świadczeń z pomocy społecznej przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy
lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
zgody na pobyt tolerowany ‐ w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku
celowego;
c) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ‐ stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu
lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Cudzoziemcy, którzy uzyskają w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów
humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany posiadają prawo do pomocy w formie schronienia,
posiłku, niezbędnego ubrania i zasiłku celowego.
Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku
do którego istnieje domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu
karnego, lub na podstawie zezwolenia, na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, jeżeli spełnia
wymagane warunki przysługuje prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia,
posiłku, niezbędnego ubrania i zasiłku celowego.
Ponadto cudzoziemcy są grupą uprawnioną zarówno do świadczeń rodzinnych, jak
i świadczenia wychowawczego. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (u.ś.r.)
świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim, cudzoziemcom, do których stosuje się
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub jeżeli wynika to z wiążących
Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu. Istnieje kilka możliwości uzyskania
wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi, które przedstawia poniższy rysunek.
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Rysunek 4. Wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
W ramach programu Rodzina 500+ wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł
miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, pod warunkiem, że cudzoziemiec posiada
jednolite zezwolenie na pobyt i pracę i mieszka w Polsce wraz z rodziną.

BECIKOWE
•zapomoga od państwa z tytułu urodzenia dziecka
•jednorazowo w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka rodzic/opiekun może złożyć wniosek
o „becikowe” i dostać 1000 zł
•uprawnienie to przysługuje wybranym grupom cudzoziemców (m. in. obywatelom UE, posiadaczom
zezwolenia na pobyt stały, posiadaczom karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

KARTA DUŻEJ RODZINY
•to karta wydawana dla rodzin, w których wychowuje się co najmniej 3 dzieci
•uprawnia do zniżek oraz dodatkowych przywilejów np. zniżek na bilety, zakupy w określonych sklepach,
korzystanie z różnych atrakcji
•karta wydawana nieodpłatnie na wniosek, osobno dla każdego członka wielodzietnej rodziny
•otrzymać ją mogą wybrane grupy cudzoziemców np. obywatele UE, posiadacze zezwolenia na pobyt stały
lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, osoby objęte ochroną międzynarodową

Źródło: opracowanie własne na podstawie Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, www.pcs‐
poznan.pl/index.php/pl/; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18,
mopr.poznan.pl/kontakt/

Pomoc integracyjna dla osób z ochroną międzynarodową
Na szczególną formę wsparcia mogą liczyć migranci, którym przyznano na terenie Polski status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz ich rodziny (jednak osoby takie są bardzo nieliczne na terenie
Wielkopolski). Cudzoziemcy ci mają prawo skorzystać z pomocy mającej na celu wspieranie procesu
jego integracji. Pomoc ta udzielana jest zgodnie z miejscem zamieszkania cudzoziemca w ramach
indywidualnego programu integracji (IPI), uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy
rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od
indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny. Na poziomie samorządów lokalnych, gmin,
kwestie dotyczące migrantów leżą w kompetencji powiatowych centrów pomocy rodzinie, które
odpowiedzialne są za realizację indywidualnych programów integracji (IPI)
Warto zwrócić uwagę, że kontrola systemu pomocy społecznej dla uchodźców w Polsce,
przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, wykazała, że „IPI miały najczęściej wyłącznie formalny
charakter, a ich sporządzenie miało na celu spełnienie wymogów ustawowych (posiadanie
zatwierdzonego programu jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń). Opinia taka wynika
z faktu, że obowiązki stron były w nich zapisywane jedynie w sposób ogólnikowy, bez określenia
konkretnych działań”24.
Dodatkowo cudzoziemcom będącymi ofiarami handlu ludźmi przysługuje prawo do świadczeń
w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

24

Najwyższa Izba Kontroli, Raport NIK o przygotowaniu administracji publicznej do obsługi cudzoziemców
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo‐niegotowe‐na‐cudzoziemcow.html (dostęp 20.01.2020).
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Instytucje kultury i inicjatyw integracyjnych
Poza wymienionymi wyżej instytucjami, których w zakresie obowiązków jest zajęcie się
określoną sprawą cudzoziemskich mieszkańców, w procesie integracji społecznej bardzo ważną rolę
odgrywają różne placówki, które nie mają takich obowiązków. Do tych miejscy migrantki i migranci
mogą, ale nie muszą trafić i w miejscach tych mogą, ale nie muszą otrzymać wsparcie. Są to m.in. domy
kultury, biblioteki, kluby seniora (np. Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu). Miejsca te są
doskonałe do realizacji procesu integracji i w Wielkopolsce z powodzeniem można wymienić różne
tego typu inicjatywy, które są przez te placówki realizowane. Niektóre z nich opisujemy w dalszej części
opracowania. Są to inicjatywy oddolne, zależne od decyzji konkretnych osób pracujących w tych
placówkach, nie mają charakteru systemowego. W związku z tym warto zadbać o ich udział we
współpracy międzyinstytucjonalnej, docenić ich możliwości i potencjał, trwale umieścić na mapie
instytucji wspierających integrację cudzoziemców.

3. Statystyki dotyczące cudzoziemców w województwie wielkopolskim
Liczba cudzoziemców w ostatnich kilku latach rośnie w Wielkopolsce, jednak odpowiedź
na pytanie „ilu cudzoziemców zamieszkuje województwo wielkopolskie?” jest trudna do określenia,
gdyż tego typu danych nikt nie posiada. Na podstawie zbieranych danych statystycznych można
uzyskać tylko pewne ogólne informacje dotyczące stanu obecnej migracji, w ten sposób można
odpowiedzieć na pytanie: czym charakteryzuje się grupa migrantów, którzy mają kontakt z instytucjami
przetwarzającymi ich dane (WUW, WUP, ZUS)?
Potrzeba określenia rzeczywistych rozmiarów liczby cudzoziemców przebywających w Polsce
czasowo (z uwzględnieniem nieudokumentowanej imigracji), w szczególności w obszarze imigracji
pracowniczych popchnęła badaczy Głównego Urzędu Statystycznego do podjęcia próby w tym
zakresie. Praca badawcza, która ukazała się w lutym 2019 roku przedstawia pewną innowacyjną
metodę statystyczną25 i pierwsze szacunkowe dane dotyczące liczby cudzoziemców mieszkających
we wszystkich regionach Polski, w tym w Wielkopolsce w latach 2015 i 2016.
Cytując te badania możemy szacować, że w 2015 roku w Wielkopolsce było 30 526 osób,
a w 2016 – 49 801 osób powyżej 18 roku życia. Do danych tych nie są wliczane dzieci w wieku 1‐17 lat.
Szacunki te określają również płeć – w 2015‐2016 roku w Wielkopolsce było 71 % mężczyzn i 29%
kobiet. Kraje pochodzenia w latach 2015 i 2016 oszacowane w tych badaniach przedstawia poniższa
tabela (GUS 2019)26.

25

To metoda szacunku zasobów cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo, ze szczególnym
uwzględnieniem cudzoziemców pracujących na terytorium Polski, w oparciu o administracyjne i statystyczne
źródła danych oraz przy wykorzystaniu metod bazujących na technikach wielokrotnych połowów (capture‐
recapture)
https://stat.gov.pl/statystyki‐eksperymentalne/kapital‐ludzki/cudzoziemcy‐na‐krajowym‐rynku‐
pracy‐w‐ujeciu‐regionalnym,6,1.html (dostęp: 18.01.2020).
26
Przytaczane
dane
znajdują
się
w załączniku
1
do raportu
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6329/6/1/1/cudzoziemcy_na_krajo
wym_rynku_pracy_w_ujeciu_regionalnym.zip (dostęp: 18.01.2020).
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Tabela 1. Oszacowanie populacji cudzoziemców w wieku 18 lat i więcej przebywających w Wielkopolsce w latach
2015 i 2016 według kraju obywatelstwa
KRAJ OBYWATELSTWA

2015

2016

Armenia

79

116

Białoruś

789

982

Mołdawia

434

948

Rosja

939

901

Ukraina

16 639

33 957

Wietnam

59

93

kraje EU

5 896

4 600

Inne

5 691

8 204

Suma

30 526

49 801

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2019

Dla porównania, badanie „Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa
spojrzenia” przeprowadzone przez Stowarzyszenie Społeczno‐Kulturalne Polska‐Ukraina i Konsula
Honorowego Ukrainy w Poznaniu w maju‐październiku 2018 roku szacuje, że liczba obywateli Ukrainy
w Poznaniu i powiecie poznańskim to około 100 000 osób27.
Korzystając z dostępu do aktualnych i archiwalnych danych statystycznych, opracowane
w niniejszym rozdziale dane dotyczą kilku kwestii i odpowiadają na pytania:
1) Pobyt. Ilu cudzoziemców zarejestrowało się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim28
(ubiega się o wydanie zgody na pobyt)?
2) Praca. Ilu cudzoziemców zostało zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy29
(rejestracja oświadczenia lub zgody na pracę sezonową)? Ilu cudzoziemców otrzymało
zezwolenie na pracę? Ilu płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS)?
3) Nauka. Ilu uczniów cudzoziemców zostało zarejestrowanych w Systemie Informacji
Oświatowej30, jako osoby uczęszczające do szkół w Wielkopolsce?
4) Studia. Ilu studentów cudzoziemców uczęszczało na uczelnie wyższe w Poznaniu?31
Warto też dodać, że dane są dostępne w zróżnicowanym stopniu – jedne są bardzo aktualne
i dotyczą bieżących działań (dane dotyczące składanych wniosków pobytowych są dostępne na portalu
migracje.gov.pl), inne opracowywane miesięcznie (dane dotyczące oświadczeń i zezwoleń na pracę
sezonową dostępne z miesięcznym opóźnieniem), raporty kwartalne, roczne lub tematyczne, z których
również korzystamy w niniejszym opracowaniu.

27

Raport dostępny jest pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1xYHJHWxDZMkhGGSuy29f‐
KtB1s_uaPq1/view?usp=sharing (dostęp: 10.01.2020).
28
Dane te można pozyskać na stronie https://migracje.gov.pl/
29
Dane te można pozyskać na stronie https://wuppoznan.praca.gov.pl/rynek‐pracy/statystyki‐i‐analizy/
30
Dane pozyskane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
31
https://badam.poznan.pl/
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Pobyt cudzoziemców w Wielkopolsce
Liczba cudzoziemców, którzy posiadają aktualne dokumenty na dzień 10.01.2020 uzyskane
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wynosi 33 833 osoby. Są to wszystkie osoby, które złożyły
wniosek na jeden z określonych typów zezwoleń, taką zgodę otrzymały i posiadają dokument
potwierdzający ten stan (kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE).
W liczbie tej nie ma jednak osób, które przebywają na ruchu bezwizowym lub na wizie oraz tych, które
złożyły dokumenty do Wojewody, jednak ich wniosek jest nadal rozpatrywany.
Spośród niemalże 34 000 cudzoziemców, posiadających aktualne dokumenty wydane przez
Wielkopolski Urząd Wojewódzki, niemal 75% posiada zezwolenie na pobyt czasowy, 13% to obywatele
Unii Europejskiej i zarejestrowało swój pobyt, a prawie 10% to osoby posiadające zezwolenie na pobyt
stały. Znacznie mniej, bo niecałe półtora procenta to osoby które otrzymały zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego.
Tabela 2. Liczba cudzoziemców posiadających aktualne dokumenty
TYP DOKUMENTU
Pobyt czasowy

LICZBA OSÓB
25 204

Zarejestrowanie pobytu ob. UE
Pobyt stały
Pobyt rezydenta długoterminowego UE
Pozostałe
Suma

4503
3267
447
412
33 833

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://migracje.gov.pl/ (na dzień 10.01.2020)

Chcąc dowiedzieć się więcej, kim są cudzoziemcy mieszkający obecnie w Wielkopolsce możemy
przyjrzeć się poszczególnym grupom osób:
●

pobyt czasowy (25 204 osoby)
Największa grupa osób, przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy to osoby
w wieku 20‐39 lat (ponad 16 500 osób), 2/3 z nich to mężczyźni, zdecydowana większość (84%)
pochodzi z Ukrainy. Pozostałe osoby pochodzą z Gruzji (niecałe 3%), Białorusi (niecałe 2%)
i Mołdawii (nieco powyżej 1%) i innych krajów. Przynależność tych osób do kategorii „pobyt
czasowy” nie wynika z ich decyzji, lecz wynika z początkowej fazy migracji oraz uwarunkowań
prawnych.
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●

zarejestrowanie pobytu obywatela UE (4 503 osoby)
Osoby pochodzące z krajów Unii Europejskiej, które zarejestrowały swój pobyt to również
osoby młode, tych w wieku 20‐39 lat jest ponad 2500 osób, 70 % z nich to mężczyźni. Najwięcej
osób przyjechało z Niemiec (ponad 1000 osób), Bułgarii (ponad 400), Norwegii (ponad 300)
i Włoch (prawie 300) oraz pozostałych krajów UE (ponad 2300).
● pobyt stały (3 267 osób)
Wśród osób posiadających zezwolenie na pobyt stały struktura wieku podobna jest
do pozostałych grup – najwięcej osób w wieku 20‐39 lat (ponad 1600). Pojawia się jednak
pewna różnica – liczba kobiet i mężczyzn w tej grupie jest niemal identyczna (po około 1600).
Najwięcej osób jest z Ukrainy (50%), ale także z innych krajów – Białorusi (18%), Rosji (5%),
Kazachstanu (2%) i innych krajów (26%).
● pobyt rezydenta długoterminowego UE (447 osób)
Największą grupą osób są osoby z Ukrainy, choć proporcjonalnie są to mniejsze liczby (tylko
42% wobec 84 % przebywających na zezwoleniu na pobyt czasowy). 8% zezwoleń na pobyt
rezydenta długoterminowego posiadają Chińczycy, prawie 7% osoby z Rosji, następnie nieco
mniej z Turcji, Korei Południowej, Białorusi, Indii, Nepalu (po około 15‐20 osób). Najwięcej tych
osób jest w wieku 20‐39 lat.
Podsumowując, wśród wszystkich osób posiadających aktualne dokumenty najwięcej osób
przebywa posiadając zezwolenie na pobyt czasowy, są to osoby młode (20‐39 lat), około 2/3 z nich to
mężczyźni, 23 000 przyjechało z Ukrainy.
W ostatnich latach liczba cudzoziemców w Wielkopolsce stale rośnie. Przyglądając się danym
zbiorczym, dostępnym na portalu www.migracje.gov.pl łatwo zauważyć, iż wzrost nastąpił w ostatnich
5 latach. Przed 2015 rokiem liczba osób składających wnioski oscylowała między 2 500 a 3 800 osób
rocznie, w 2015 wzrosła do niemal 8 000, a od 2016 roku każdego roku zostaje złożonych około
23‐ 25 000 wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy. Migracja, z którą mamy do czynienia
w Wielkopolsce jest zatem bardzo nowym zjawiskiem, jeszcze niezakorzenionym, a jednocześnie wręcz
kluczowym w kontekście projektowania działań dotyczących rozwoju potencjału mieszkańców
i tworzenia w tym temacie strategii.
Cechą charakterystyczną tej migracji, wynikającą z obowiązującego prawa jest gwałtowny
wzrost osób przebywających na zezwoleniu na pobyt czasowy. Liczba osób ubiegających się
o zezwolenie na pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE rośnie stopniowo. Wzrost
w liczbie osób ubiegających się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w ciągu
ostatnich 10 lat jest 3‐krotny, w przypadku zezwolenia na pobyt stały 4‐krotny, natomiast wzrost
w liczbie zezwoleń na pobyt czasowy jest ponad 10‐krotny.
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Rysunek 5. Wnioski przyjęte przez WUW w latach 2010‐2019

Wnioski przyjęte w WUW w latach 2010‐2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie migracje.gov.pl

Największą grupą cudzoziemców w ciągu ostatnich 5 lat są osoby, które przyjechały z Ukrainy.
Dość charakterystyczne jest, że jest to grupa osób młodych (największa grupa osób w wieku 20‐39 lat)
w większości mężczyzn (2/3 migrantów to mężczyźni).
Od dwóch lat, na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczebność znalazły się osoby, które przyjechały
z Gruzji (w 2019 roku ponad 1800 osób, w tym 85 % stanowili mężczyźni) oraz Mołdawii (ponad
800 osób w ubiegłym roku). Osoby z Białorusi (ponad 700 osób) znalazły się dopiero na 4. pozycji będąc
3 lata wcześniej tuż za Ukrainą.
Tabela 3. Najczęstsze kraje pochodzenia w latach 2015‐2019
KRAJ

2015

2016

2017

2018

2019

Ukraina

5 956

10 048

14 464

19 654

19 117

Gruzja

52

50

221

1 116

1 854

Mołdawia

114

239

277

727

845

Białoruś

148

241

520

703

738

Indie

137

132

193

265

340

Rosja

142

119

156

158

206

Źródło: opracowanie własne na podstawie migracje.gov.pl

Migracja do Wielkopolski jest młoda, jak już zostało powiedziane, jednak zaskakujące jest, że
wciąż niewiele osób posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (447 osób
posiada takie zezwolenie). Przysługuje ono osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat, posiadającym źródło stabilnego i regularnego
dochodu, posiadającym ubezpieczenie zdrowotne i potwierdzoną znajomość języka polskiego
na poziomie co najmniej B1. Zezwolenie to udzielane jest na czas nieoznaczony. Oznaczać to może, że
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osoby, obecnie przebywające w Wielkopolsce, nadal przebywają krócej niż 5 lat. Może to wynikać np.
z faktu, że przerwały swój pobyt na dłużej niż 6 miesięcy. Może to jednak też oznaczać wyjazdy tych
osób z Polski i brak planów związania się z naszym regionem. Z perspektywy zachęcenia do osiedlenia
istotne są najbliższe 1‐2 lata.

Praca cudzoziemców w Wielkopolsce
Jednym z najczęstszych powodów migracji, również tej, z którą mamy obecnie do czynienia
w Wielkopolsce, jest motywacja ekonomiczna. Cudzoziemcy wyjeżdżają ze swojego kraju
w poszukiwaniu pracy, a trafiając do kraju, w którym pracownicy są poszukiwani, podejmują ją. Jest to
jeden z istotnych czynników sprzyjających podjęciu decyzji o osiedleniu się. Podstawa prawna, która
upoważnia ich do pracy w Polsce została omówiona w części 2. Prezentowane dane odnoszą się zatem
do liczby dokumentów, o które ubiegali się pracodawcy, chcąc zatrudnić osoby z innego kraju. Należy
jednak pamiętać, że o ile istnieje możliwość sprawdzenia liczby osób posiadających zezwolenie na
pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zgody na pracę sezonową, trudno jest
policzyć osoby zwolnione z obowiązku posiadania takiego zezwolenia. Taka sytuacja dotyczy m.in. osób
które posiadają zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, są obywatelami Unii
Europejskiej, posiadają ochronę międzynarodową lub Kartę Polaka.
Do 2017 zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców na zasadach
uproszczonych stale rosło. W 2017 roku liczba oświadczeń w województwie wielkopolskim wynosiła
182 194 i był to rekord na przestrzeni ostatnich lat. W 2018 roku, w stosunku do roku 2017, urzędy
pracy zarejestrowały ponad dziewięcioprocentowy spadek wydanych oświadczeń. Spadek wystąpił
wśród obywateli Ukrainy (8% mniej) i Armenii (3% mniej). Jednakże w przypadku obywateli Białorusi,
Rosji, Mołdawii i Gruzji w 2018 roku wzrosło zainteresowanie zatrudnieniem na zasadach
uproszczonych. Największy wzrost oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy dotyczy cudzoziemców
z Gruzji (wzrost o 84% w stosunku do ubiegłego roku). Odnotowany w statystykach spadek
zainteresowania oświadczeniami można wyjaśnić m.in. zmianami w prawie i skuteczniejszą formą
uszczelnienia tego systemu.
Tabela 4. Liczba oświadczeń w województwie wielkopolskim w latach 2015‐2019

LICZBA OŚWIADCZEŃ

2015

2016

2017

2018

2019

58 628

126 972

182 194

165 669

154 270

Źródło: opracowanie własne

Największą grupą osób, zatrudnianych na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy
cudzoziemcowi są obywatele Ukrainy. Podsumowanie z 2018 i 2019 roku wskazuje jednak na spadek
rejestrowanych oświadczeń dla osób z Ukrainy, może to wskazywać na wspomniane kwestie nowych
regulacji prawnych lub zmniejszenie zainteresowania. Dostrzegalny jest natomiast wzrost liczby
oświadczeń dla osób z Gruzji.
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Rysunek 6. Liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (2018 i 2019)

Źródło: opracowanie własne
Poniższa tabela zestawia liczby wydanych oświadczeń w latach 2018 i 2019 w poszczególnych
miesiącach z wyróżnieniem krajów pochodzenia cudzoziemców.
Rysunek 7. Liczba wydanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2018 i 2019 z podziałem
na miesiące i kraje

Źródło: https://wuppoznan.praca.gov.pl/documents/161065/8772078/III%20kwarta%C5%82%202019/bd78
c770‐e234 ‐4e4d‐b233‐befdef8221a2?t=1572948541628 (dostęp: 10.01.2020).

W 2019 roku oświadczenia najczęściej wydawane były w powiatowych urzędach pracy
w Poznaniu, Środzie Wlkp., Kaliszu i Jarocinie. Liczba oświadczeń w Poznaniu sięgała 35‐40% wszystkich
oświadczeń w Wielkopolsce, w Środzie Wlkp. 5‐7 %, w pozostałych urzędach poniżej 5%.
Tabela 5. Powiatowe Urzędy Pracy z największą liczbą zarejestrowanych oświadczeń w trzech pierwszych
kwartałach 2019 r.
2019

PUP
W POZNANIU

I kwartał
II kwartał
III kwartał

13 464
14 653
17 657

PUP
W ŚRODZIE
WLKP.
2 640
2 396
2 401

PUP W KALISZU

PUP W JAROCINIE

WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA
W WOJEWÓDZTWIE

1 928
2 048
b/d

1 923
b/d
2 035

38 007
39 187
41 714

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://wuppoznan.praca.gov.pl/rynek‐pracy/statystyki‐i‐analizy/)
(dostęp 10.01.2020)
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W 2018 roku zostało wydanych 8 251 zezwoleń na pracę sezonową, w tym 8 180 zezwoleń
w rolnictwie oraz 71 zezwoleń w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi. W 2019 roku do końca września zostało wydanych 6 197 zezwoleń w rolnictwie
oraz 128 zezwoleń związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Rysunek 8. Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową styczeń – wrzesień 2019 wg sekcji PKD i krajów
pochodzenia

Źródło:https://wuppoznan.praca.gov.pl/documents/161065/8772078/III%20kwarta%C5%82%202019/bd78c77
0‐e234‐4e4d‐b233‐befdef8221a2?t=1572948541628 (dostęp 10.01.2020).

W 2018 roku w Wielkopolsce zostało wydanych 36 464 zezwoleń na pracę. Najwięcej,
bo 29 122 otrzymali obywatele Ukrainy, z Nepalu (1 812), Bangladeszu (1 042), Białorusi (1 033),
Mołdawii (930) oraz Indii (825)32. W pierwszym półroczu 2019 liczba wydanych zezwoleń na pracę
wynosiła 25 287. Najwięcej osób, które uzyskało zezwolenie na pracę w 2019 roku pochodziło z Ukrainy
(21 067), Białorusi (802), Nepalu (644), Mołdawii (466), Gruzji (415) i Bangladeszu (411)33.
Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w województwie
wielkopolskim rośnie z roku na rok. W latach 2015‐2018 największy przyrost w liczbach bezwzględnych
odnotowano w województwie mazowieckim (o 88,3 tys.) i wielkopolskim (o 39,8 tys.)34.

32

https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/8179604/Dane%20zbiorcze%202018%20r..xlsx/7bf2848a‐cb60‐
4c39‐832a‐74e0cdfa5ef6?t=1552487421102 (dostęp 18.01.2020).
33

https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/183932/Pierwsze%20p%C3%B3%C5%82rocze%202019.xlsx/15d95c
c2‐3942‐41c5‐8269‐144758991cd6?t=1565265634619 (dostęp 18.01.2020).
34

https://www.zus.pl/documents/10182/2322024/Cudzoziemcy+w+polskim+systemie+ubezpiecze%C5%84+spo
%C5%82ecznych_WYDANIE_2.pdf/1b8737fc‐3cc5‐8824‐8f7b‐109f787ad366 (dostęp 18.01.2020).
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Wykres 1. Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (ZUS) w województwie
wielkopolskim w latach 2015‐2018
Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ZUS w województwie wielkopolskim
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11 472

20 689

32 542

41 574

43 220

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu ZUS 2019

W 2018 roku ubezpieczeni obywatele Unii Europejskiej w województwie wielkopolskim
stanowili niecałe 5% wszystkich ubezpieczonych obywateli UE. Liczba obywateli spoza UE to niecałe
8% i stawia Wielkopolskę na drugim miejscu, po województwie mazowieckim, ex aequo
z województwem dolnośląskim. Stosunkowo najwięcej ubezpieczonych (w porównaniu do innych
województw) to obywatele Mołdawii (9%) i Ukrainy (8,5%).

Cudzoziemcy ‐ przedsiębiorcy
Trudno o wiarygodne dane dotyczące imigranckiej przedsiębiorczości. W Polsce dysponujemy
dwoma wykazami przedsiębiorców: Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej
(CEIDG; spis działalności gospodarczych osób fizycznych i wspólników spółek prawa cywilnego) oraz
Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), gdzie rejestruje się spółki prawa handlowego. Na podstawie
analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż na dzień
30 czerwca 2019 r. w Rejestrze Przedsiębiorców w KRS było aktywnych 82 508 spółek z udziałem
kapitału zagranicznego, w tym 6 371 w województwie wielkopolskim, a 3 545 w Poznaniu35.

35

https://www.coig.com.pl/inwestorzy‐zagraniczni‐2019_czerwiec.php (dostęp 20.01.2020)
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Liczba uczniów cudzoziemców w Wielkopolsce36
W latach 2015‐2018 liczba cudzoziemców w wielkopolskich szkołach zwiększyła się ponad
pięciokrotnie. Według danych SIO (System Informacji Oświatowej) we wrześniu 2018 roku
do wszystkich typów szkół i przedszkoli w Wielkopolsce uczęszczało 3200 uczniów z zagranicy.
Największą grupą są dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych.
Tabela 6. Liczba uczniów w wielkopolskich szkołach i przedszkolach w latach 2015‐2018
ROK SZKOLNY

WSZYSTKIE TYPY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

LICZBA UCZNIÓW

2018/2019

777

3200

SP i przedszkola

597

2001

2016/2017

338

890

SP i przedszkola

243

502

2015/2016

216

585

SP i przedszkola

138

386

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO w latach 2015‐2018
Od 2010 roku w poznańskich szkołach i przedszkolach liczba uczniów pochodzących z innych
krajów zwiększyła się trzynastokrotnie. Obecnie w Poznaniu mamy 220 szkół, do których uczęszcza
co najmniej jeden uczeń z doświadczeniem migracyjnym. W Poznaniu do szkół i przedszkoli wszystkich
typów uczęszcza blisko 1 764 uczniów z doświadczeniem migracji.
Tabela 7. Liczba uczniów we wszystkich typach szkół i przedszkoli w Poznaniu, Kaliszu, Pile, Lesznie i Koninie
w latach 2015‐2018
Wszystkie typy
szkół i przedszkoli
2018/2019
2016/2017
2015/2016

Poznań

Kalisz

Piła

Leszno

Konin

1764
553
327

90
8
5

72
23
15

65
9
4

18
15
12

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO w latach 2015‐2018

Liczba studentów cudzoziemców w Wielkopolsce
Poznań w roku 2018/2019 był najbardziej studenckim miastem w Polsce, tj. uplasował się
na pierwszym miejscu pod względem liczby studentów przypadających na 1 000 mieszkańców.
W Poznaniu proporcja wynosiła 194: 1 000 (dla porównania w Warszawie 123:1 000)37.

36

http://kongres.odnpoznan.pl/edycja2019/aktualnosci/wzrost‐liczby‐cudzoziemcow‐w‐szkolach‐i‐
przedszkolach/ (dostęp 18.01.2020).
37
https://badam.poznan.pl/ (dostęp 18.01.2020).
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W roku akademickim 2018/2019 w województwie Wielkopolskim na 123 637 studentów przypadało
5 749 studentów zza granicy38, w tym 4 380 studiowało w Poznaniu, oraz 1 188 studiujących w ramach
programu Erasmus39.
Studenci (nie licząc osób uczestniczących w wymianach Erasmus) pochodzili ze 110 krajów.
Najwięcej studentów przyjechało z Ukrainy (2 075), Białorusi (385), Tajwanu (189), USA (174), Kanady
(162), Norwegii (143), Indii (128), Chin (115), Turcji (77), Rosji (65), Wielkiej Brytanii (63) i Bangladeszu
(61). W ramach programu Erasmus, najwięcej studentów przyjechało z Hiszpanii (278), Turcji (248),
Włoch (93), Portugalii (89), Francji (80) i Niemiec (65).
Rysunek 9. Studenci zagraniczni w Poznaniu wg kraju pochodzenia w roku akademickim 2018/2019

Źródło: https://badam.poznan.pl/ (dostęp: 18.01.2020)

4. Charakterystyka cudzoziemców zamieszkujących województwo
wielkopolskie
Wśród zamieszkujących Wielkopolskę cudzoziemców widoczne jest ich duże zróżnicowanie,
pod wieloma względami, nie tylko tak oczywistymi, jak kraj pochodzenia ani też innymi aspektami
widocznymi w liczbowych tabelach. Część charakterystycznych i znamiennych dla tej grupy cech
wymyka się – co oczywiste – statystycznym zestawieniom, i aby mieć w nie wgląd, potrzebne są
diagnozy bazujące na pogłębionych badaniach jakościowych. Cudzoziemskich mieszkańców
Wielkopolski różni na przykład kwestia wsparcia w procesie adaptacji i integracji, jakie mają

38

Szkolnictwo
wyższe
w roku
akademickim
2018/2019
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/8/6/1/szkolnictwo_wyzsze_
w_roku_akademickim_2018_2019.pdf (dostęp 18.01.2020).
39
Studenci zagraniczni studiujący w Poznaniu ‐ 2018/2019 (studia w trybie stałym) oraz Studenci zagraniczni
studiujący w Poznaniu – 2018/2019 (Erasmus), Baza Danych Miasta https://badam.poznan.pl/wp‐
content/uploads/2019/12/BADAM‐2018‐Studenci‐w‐Poznaniu.xlsx (dostęp 18.01.2020).
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zapewnione po przybyciu do Polski, co w dużym stopniu wpływa na ich migracyjne wybory (m.in.
decyzja o przedłużeniu pobytu/osiedleniu, wyjazd do innego kraju lub powrót do kraju pochodzenia).
Są przyjezdni, którzy w kwestiach organizacyjnych radzą sobie względnie dobrze, dzięki wsparciu
oferowanemu przez przyjmujące ich międzynarodowe firmy czy uniwersytety. Jednak znaczną i stale
rosnącą (prawdopodobnie najliczniejszą) grupę stanowią osoby pozbawione takiego parasola
ochronnego. Są to ludzie, którzy sami starają się sprostać wielu wymogom biurokratycznym związanym
z rejestracją i legalizacją pobytu i pracy, a także zorganizować życie w nowym miejscu: znaleźć pracę,
mieszkanie, przedszkole, szkołę itd.
Samorządowcy często dostrzegają tylko określone grupy cudzoziemców (np. studentów
czy pracowników konkretnej, międzynarodowej firmy), a inni są/mogą być dla nich niewidoczni.
„Niewidzialni” są najczęściej ci, którzy mieszkają tu od dłuższego czasu i są aktywni na rynku pracy.
Urzędnicy ich nie dostrzegają, bo są samodzielni, wtapiają się w społeczeństwo i co pewnie
najważniejsze – nie zwracają się do urzędu ze swoimi sprawami, w tym z problemami. Niewidzialni
mogą być także obcokrajowcy, którzy mieszkają w Poznaniu od niedawna i będąc na etapie załatwiania
wszystkich spraw związanych z osiedleniem w nowym miejscu potrzebowaliby wsparcia40. Dodatkowo,
nawet jeśli samorządowcy dostrzegają obecność cudzoziemców, bardzo często nie są świadomi ich
potrzeb. Nie mają wiedzy na temat ich sytuacji formalno‐prawnej i pożądanych form wsparcia, których
zapewnienie mogłyby leżeć po stronie gmin.
Jedną z form ułatwiających pokazywanie zróżnicowania imigrantek i imigrantów i pokazywanie
ich różnych potrzeb, jest ukazywanie cech charakterystycznych wyodrębnionych grup. Podział na
poszczególne grupy imigrantów – takie jak zaproponowane poniżej lub inne – przydaje się w przypadku
kilku aspektów, np. podczas prowadzenia badań terenowych (np. badań dot. integracji migrantów)
ułatwiając docieranie do migrantów i instytucji, w których funkcjonują albo podczas planowania
określonych form wsparcia integracyjnego i wówczas pozwala dokładniej dostrzec potrzeby danej
grupy.
Można wyróżnić na przykład następujące trzy grupy cudzoziemców: 1) pracownicy,
2) prowadzący lub planujący otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz 3) studenci
i absolwenci polskich uczelni. Przynależność do tych grup jest oczywiście płynna, ale jednak pozwala
na ukazanie specyficznej sytuacji, potrzeb i problemów, również w kontekście uwarunkowań, w jakich
cudzoziemcy ci funkcjonują w polskiej rzeczywistości prawnej41.

Pracownicy
Dostęp cudzoziemców do rynku pracy jest przede wszystkim uzależniony od ich statusu
prawnego. Utrudnieniem dla migrantek i migrantów są długotrwałe procedury regulowania pobytu
oraz związane z nimi kwestie legalizacji zatrudnienia. Nie tylko utrudniają one rozwój zawodowy
cudzoziemców, ale i istotnie wpływają na decyzje migracyjne np. co do przedłużenia pobytu
czy osiedlenia.
Oczekiwania pracodawców oraz państwa polskiego wobec cudzoziemca podejmującego pracę
w Polsce są znacznie wyższe aniżeli w stosunku do obywateli polskich, mimo że znajduje się on
40

Sydow K., (Nie)widzialni mieszkańcy. Dyskurs o imigrantach i roli miasta w ich wspieraniu na przykładzie
Poznania, w: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 2 (164) 2017, Warszawa 2017.
41
Podział zaproponowany m.in. w publikacji Nie dość użyteczni… op. cit.
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w trudniejszej sytuacji. Poza wymogami, które musi spełnić każdy pracownik, od cudzoziemca nadal
oczekuje się pozytywnego przejścia testu rynku pracy, mimo że zwykle jest to praca na rynku wtórnym,
nisko płatna, nie dająca szans na awans. Wymaga się, żeby w praktycznie każdej, nawet najprostszej
pracy znał on język polski, co jest kryterium trudnym do spełnienia przez wielu cudzoziemców,
szczególnie na początku ich pobytu. Pewnym problemem dla migrantek i migrantów jest oczekiwanie
związania się długoterminową umową z jednym pracodawcą. Innymi słowy, zapisy prawne dotyczące
legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce są nieadekwatne do współczesnych realiów. Co więcej
– uniemożliwiają swobodę poruszania się po rynku pracy czyniąc imigranta zależnym od pracodawcy,
który zgodził się go zatrudnić42. Migranci stosują rozmaite strategie, by móc odnaleźć się na tak
wyglądającym rynku pracy, szukając możliwych odpowiedzi na zastane warunki, np. korzystając z ofert
agencji pracy43, które są dla nich często niekorzystne, a dość wygodne dla pracodawców lub pozostając
w pracy w szarej strefie, podczas długiego oczekiwania na legalizację pobytu.
Raport NIK zwraca uwagę na istotne znaczenie pracy cudzoziemców dla funkcjonowania
polskiego sytemu ubezpieczeń społecznych. „W latach 2014‐2017 liczba cudzoziemców zgłoszonych do
ubezpieczenia społecznego systematycznie rosła i na koniec każdego z tych lat wynosiła odpowiednio:
ponad 124 tys. osób, 184 tys. osób, 293 tys. osób i 440 tys. osób, natomiast według stanu na
30 września 2018 r. było ich już ponad 569 tys. Warunkiem, by cudzoziemcy zasilali polski system
ubezpieczeń społecznych jest m.in. zapewnienie pracodawcom możliwości legalnego ich zatrudnienia,
do czego niezbędne jest zagwarantowanie wydajnego systemu wydawania zezwoleń na pracę
cudzoziemca. Opóźnienia w tym zakresie mogą doprowadzić do powiększenia się liczby cudzoziemców
pracujących w szarej strefie i jednoczesnego zmniejszenia wpływów z podatków do budżetu
państwa.”44
Niektóre diagnozy wskazują, że duża część migrantów pracujących w Wielkopolsce generalnie
nie wiąże swojej przyszłości z pobytem w Polsce i pracuje tu wyłącznie czasowo. Należałoby
przeprowadzić badania, na ile jest to trafne spostrzeżenie. Z perspektywy np. Migrant Info Point,
działającego w dużym mieście nie widać tych tendencji, punkt odwiedzają osoby żywo zainteresowane
umożliwieniem sobie długoterminowego pobytu w Polsce. Wniosek o braku chęci dłuższego pobytu
w Polsce może wynikać m.in. z prawnych form legalizacji pobytu i pracy, bowiem najczęściej
przyjeżdżający do Wielkopolski migranci podejmują pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu
pracy cudzoziemcowi (obywatele Ukrainy, Rosji, Gruzji, Armenii, Białorusi, Mołdawii), przebywając na
wizie lub w ruchu bezwizowym. Stąd najczęściej mamy do czynienia z podejmowaniem pracy przez
6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Potem te osoby wyjeżdżają, ich pobyt zostaje odnotowany jako
krótkoterminowy, a statystycznym ujęciom umyka fakt, że po jakimś czasie wracają znowu do Polski45.
By zmienić ten stan rzeczy na poziomie lokalnym warto prowadzić działania informacyjne
wśród pracodawców (i migrantów) uświadamiające, w jaki sposób przedłużyć pobyt i pracę w Polsce
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bez konieczności powrotu do kraju pochodzenia. Jak już było wspomniane,
po upływie 3 miesięcy pracy na podstawie oświadczenia pracodawca może kontynuować współpracę
z cudzoziemcem w oparciu o umowę o pracę. Po upływie 5 lat przebywania i pracy w Polsce mają
wówczas możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które daje
o wiele więcej możliwości elastycznego poruszania się po rynku pracy, w tym zakładanie działalności
gospodarczej.
Naszym zdaniem, przestrzenią do zagospodarowania działaniami integracyjnymi jest okres
pierwszych 5 lat, kiedy migranci potrzebują szczególnej zachęty po pozostania w Polsce. Jest to
trudny okres, bo np. w tym czasie ogranicza ich wymóg „jednego pracodawcy”, a ich możliwości
rozwoju zawodowego są bardzo ograniczone.
Oczywiście pożądana byłaby zmiana na poziomie legislacji, tak by umożliwić cudzoziemcom
pracę u różnych pracodawców bez konieczności ubiegania się o nową kartę pobytu. W chwili obecnej
rozpoczęcie nowego stosunku pracy pociąga za sobą rozpoczęcie nowej procedury legalizacji
zatrudnienia. Z praktycznego punktu widzenia efektywniejsze mogłoby być dokonanie zmian
na poziomie administracyjnym – każda zmiana lub dodanie pracodawcy nie wiązałaby się z wszczęciem
nowej procedury, lecz zmianami w decyzji administracyjnej już raz wydanej wobec cudzoziemca.

Przedsiębiorcy
Zainteresowanie zakładaniem własnej firmy przez cudzoziemców jest jedną z odpowiedzi
na istniejące uwarunkowania dotyczące trudności wejścia na lokalny rynek pracy, jest to ich rodzaj
adaptacyjnej strategii, w której wykorzystują swoje zasoby. Do najczęstszych przyczyn podjęcia decyzji
o rozpoczęciu własnej działalności są trudności, z jakimi cudzoziemcy zmagają się na polskim rynku
pracy. Samozatrudnienie w tym przypadku to sposób na znalezienie sobie miejsca na rynku pracy.
Problemem jest znalezienie dobrej pracy i pracy adekwatnej do wykształcenia. Własna działalność
może być odpowiedzią na problemy z nostryfikacją dyplomu – imigrant woli założyć własną firmę niż
podejmować się zatrudnienia poniżej posiadanych kwalifikacji.
Z doświadczeń Migrant Info Point w Poznaniu wynika, że wielu przychodzących tam po porady
migrantów jest zainteresowanych założeniem własnej firmy, jednak jako cudzoziemcy napotykają
szereg trudności formalno‐prawnych, które utrudniają lub w danym momencie wręcz uniemożliwiają
im podjęcie decyzji o założeniu własnej firmy. Ramy prawne determinują, kto i na jakich zasadach może
założyć działalność gospodarczą. Tylko obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą prowadzić firmy na takich
samych zasadach, co polscy obywatele. Uwarunkowania prawne dotyczące zakładania działalności
gospodarczej przez imigrantów pochodzących z tzw. krajów trzecich są bardziej skomplikowane
i sprawiają imigrantom wiele trudności. Nie każda forma legalizacji pobytu pozwala na prowadzenie
jednoosobowej działalności gospodarczej. Najczęściej imigrantom z krajów trzecich pozostaje
założenie spółki, a z kolei prowadzenie spółki prawa handlowego jest trudniejsze ze względu na
obostrzenia prawne, trudnością jest też kapitał wymagany przy różnych rodzajach spółek. W praktyce
przez pierwsze lata pobytu założenie własnej firmy jest bardzo trudne dla drobnych przedsiębiorców,
sam pobyt wiąże się z koniecznością związania z jednym pracodawcą i zaniechaniem rozwoju
zawodowego.
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W Wielkopolsce istnieje wiele cudzoziemskich przedsiębiorców inwestujących znaczne środki
finansowe w otwierane tutaj oddziały zagranicznych firm. Wielkopolska jest siedzibą filii tak potężnych
ponadnarodowych korporacji, jak Volkswagen, GlaxoSmithKline, Beiersdorf czy Ikea Business Service
Center. Napędzają one wewnątrzkorporacyjne przepływy tzw. migrantów uprzywilejowanych
– specjalistów i kadry menadżerskiej, wysoko wykwalifikowanych pracowników kontraktowych.
Przedsiębiorczość imigrancka to nie tylko zamożni inwestorzy, ale też jednoosobowe
działalności gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne i to ta forma samozatrudnienia generuje
wpływy do budżetu państwa z tytułu opłacanych podatków, zasila fundusze świadczeń socjalnych.
Jednocześnie badania pokazują, że drobni przedsiębiorcy integrują się ze społeczeństwem
przyjmującym w dużo większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku wysoko wykwalifikowanych
pracowników kontraktowych czy biznesmenów z dużym kapitałem, często reprezentujących globalny
kapitalizm i mających tendencję do zamykania się w „środowiskowych bańkach”46.
Drobni cudzoziemscy przedsiębiorcy coraz częściej pojawiający się na poziomie lokalnym to
osoby rozpoczynające działalność z niewielkim kapitałem i doświadczeniem w biznesie, stosunkowo od
niedawna przebywających w Polsce i nieposiadające rozbudowanych sieci społecznych. Często są
niewidoczni, wtapiają się w lokalny rynek. Wsparcie w rozwoju niewielkich przedsiębiorstw
prowadzonych przez cudzoziemców umożliwiłoby im dalszy rozwój, a często także rozwój regionu.

Studenci
Uczelnie w Wielkopolsce starają się przyciągać studentów z zagranicy i ich liczba
w województwie systematycznie rośnie. Niewątpliwie kluczowa jest tu realizacja strategii
„wytwarzania dochodów”. Co ciekawe, jest ona tworzona oddolnie, na poziomie poszczególnych
uczelni prowadzących rekrutację. Natomiast na poziomie miasta, województwa, ale także kraju, raczej
brak spójnej i konsekwentnie realizowanej wizji umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.
W roku akademickim 2018/2019 w województwie wielkopolskim studiowało 5 749 studentów
z zagranicy47. W przypadku stolicy województwa, studenci zagraniczni stanowią około połowy populacji
cudzoziemców w Poznaniu, a znaczną część ci, którzy realizują pełny program studiów, co oznacza, że
w Poznaniu przebywają nawet ponad pięć lat. Część studentów realizuje programy dwu‐ i trzyletnie.
Niektóre z wielkopolskich szkół dopiero od niedawna tworzą ofertę dla zagranicznych
studentów, inne mają nieco dłuższe doświadczenie. Na uczelniach publicznych obcokrajowcy mogą
podjąć studia dzienne licencjackie, magisterskie lub doktoranckie w języku polskim, pod warunkiem
ukończenia studium języka polskiego – w Poznaniu lub innych miastach – lub uzyskania potwierdzenia
uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości polskiego pozwalają na podjęcie
studiów w tym języku. Niektóre osoby, ze względu na pochodzenie etniczne lub historię migracyjną, są
w sytuacji uprzywilejowania pod względem możliwości i warunków studiowania. Posiadacze Karty
Polaka, statusu uchodźcy, zezwolenia na osiedlenie się oraz obywatelstwa kraju UE z prawem stałego
pobytu mogą studiować w języku polskim na tych samych zasadach, co obywatele polscy, jednak
z ograniczeniami odnośnie do prawa korzystania ze stypendiów socjalnych, mieszkaniowych, zapomóg
46
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itp. Obcokrajowcy mogą także podjąć dzienne, odpłatne studia w języku obcym na uczelniach
publicznych i prywatnych. Wymagane jest wówczas potwierdzenie znajomości języka wykładowego.
Do Wielkopolski przyjeżdżają też studenci w ramach unijnego programu wymiany studenckiej
Erasmus, najczęściej na pobyty jednosemestralne, podczas których uczestniczą w zajęciach
prowadzonych tak w językach obcych, jak i polskim. Ponadto studenci trafiają do województwa
i Poznania w ramach innych programów stypendialnych.
Wyraźnie widać więc w Wielkopolsce i Poznaniu zabiegi dotyczące przyciągania zagranicznych
studentów. Znacznie trudniej zauważalne jest postrzeganie ich jako osób stanowiących potencjał
w rozwoju społecznym, kulturowym i intelektualnym, zarówno dla uczelni, jak i dla miasta oraz
regionu. Nie widać zabiegów, by kapitał ten pozostał po zakończonej edukacji w Polsce lub są to
znikome działania. Warto zabiegać nie tylko o studentów, ale zapraszać do osiedlenia się
cudzoziemskich absolwentów polskich uczelni. Absolwenci to osoby, które przeszły proces integracji
trwający kilka lat, i to w najważniejszym okresie rozwoju młodego człowieka. Znają języki, inne kultury,
posiadają kontakty międzynarodowe, a także już wykazali się umiejętnością adaptacji.
Mimo że zagraniczni studenci to grupa, która – w stosunku do innych imigrantów – ma
zapewnionych szereg udogodnień dotyczących funkcjonowania w nowym kraju, to jednak i tak
napotykają na szereg trudności: niewystarczające wsparcie ze strony uczelni w kwestiach dotyczących
legalizacji pobytu, zakwaterowania, ubezpieczenia i innych aspektów związanych z codziennym
funkcjonowaniem w kraju przyjmującym; brak lub niewystarczający zakres kursów języka polskiego;
małe wsparcie w dostępie do rynku pracy w trakcie i po studiach; skromna oferta stypendiów dla
studentów i doktorantów; brak lub znikome wsparcie instytucjonalne dla absolwentów.
Wiele czynników wpływa na decyzję o pozostaniu w kraju przyjmującym po ukończeniu
studiów. Są one związane m.in. ze znajomością języka polskiego, zdobytym już doświadczeniem
na rynku pracy, poziomem zadowolenia ze studiów, znajomością regulacji prawnych i oceną,
czy osiedlenie się będzie pozytywnie odebrane przez społeczeństwo przyjmujące. Część z tych kwestii
mogłaby być realizowana na poziomie uczelni, jak chociażby kursy języka polskiego, ułatwienia
w zdobywaniu doświadczenia zawodowego, opieka biur karier oraz dostęp do informacji w kwestiach
formalno‐prawnych związanych z legalizacją pobytu oraz pracy. Studenci i absolwenci cudzoziemscy
mają duże trudności w znalezieniu pracy. Sprzyjające uregulowania prawne poprawiły sytuację
absolwentów pełnych studiów – absolwenci polskich uczelni mogą zostać w Polsce i nie muszą posiadać
zezwolenia na pracę. Trudniej jest za to stypendystom, przebywającym w Polsce krócej, którzy chcieliby
tu zostać i studiować lub pracować.
W celu lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego, jaki stanowią studenci i absolwenci,
samorząd mógłby adresować działania skierowane bezpośrednio do studentów kończących studia
i absolwentów mających na celu zachęcenie ich do pozostania w kraju, mieście. Ważna jest lepsza od
obecnej oferta kursów języka polskiego dla zagranicznych studentów. Na podstawowym poziomie
kursy takie powinny być dostępne w programie nauczania zarówno dla studentów studiujących
w systemie polsko‐, jak i anglojęzycznym. Z punktu widzenia studentów istotne jest, by pracownicy
uczelni orientowali się w przepisach dotyczących legalizacji pobytu i pracy, można np. szkolić w tym
zakresie pracowników uczelni oraz udostępniać informacje na ten temat, pisane w jasnej i prostej
formie.
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5. Integracja społeczna cudzoziemców w ujęciu ogólnym i lokalnym
Integracja – wzajemny proces wzmacniany spójnym system politycznym
Z imigracją nierozerwalnie wiąże się kwestia integracji cudzoziemców ze społeczeństwem
przyjmującym. Integracja jest powszechnie przyjętym we współczesnej Europie modelem adaptacji
imigrantów. Integracja to długotrwały proces. Proces, który opiera się na interakcji, zakłada aktywny
udział różnych stron. Poza wolą i działaniem imigranta, integracja wymaga również zaangażowania
społeczeństwa przyjmującego, jego otwartości i aktywnej postawy. Na potrzeby niniejszego
opracowania, oraz dalszych dyskusji na temat integracji cudzoziemców możemy przyjąć definicję
za rządowym dokumentem pt. „Polska polityka integracji cudzoziemców –założenia i wytyczne”:
„Integracja to złożony i dynamiczny proces dwustronny, angażujący zarówno cudzoziemców
jak i społeczeństwo przyjmujące, którego celem jest pełne i równe członkostwo cudzoziemców
w społeczeństwie państwa przyjmującego. Celem integracji powinno być doprowadzenie do
możliwości samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w RP, w tym na rynku pracy oraz
uniezależnienie się imigranta od świadczeń i pomocy społecznej. Integracja jest procesem
budowania spójnego, międzykulturowego społeczeństwa. (…) Integracja musi więc polegać
także na dbałości o wzajemne relacje międzyludzkie i kształtowanie porozumienia czy poczucia
wspólnoty między ludźmi o różnym pochodzeniu” 48.
Integracja dokonuje się na wielu płaszczyznach i różnych obszarach życia, przebiega
w wymiarze prawnym, społeczno‐ekonomicznym i kulturowym. Jej miernikiem może być umiejętność
samodzielnego funkcjonowania migrantów na terytorium kraju przyjmującego oraz otwartość na
wspieranie tego procesu przez społeczność goszczącą49.
Istniejące w danym kraju uregulowania prawne i systemowe dotyczące integracji mają
znaczący wpływ na przebieg tego procesu. Integracja cudzoziemców jest, a przynajmniej powinna być,
zależna od prawa i dokumentów strategicznych na poziomie krajowym. Fundament stanowią
dokumenty strategiczne określające najistotniejsze wytyczne, priorytety i cele w tym obszarze,
określające zakres realizowanych działań, najistotniejsze obszary integracji, kompetencje
i odpowiedzialność poszczególnych podmiotów, kwestie związane z ewaluację i aktualnymi
priorytetami. Do dokumentów strategicznych można zaliczyć: politykę integracji cudzoziemców,
ustawę o integracji cudzoziemców oraz rządowy program integracji cudzoziemców. Dokumenty te
z założenia powinny być ze sobą powiązane i spójne. Polityka integracji cudzoziemców powinna dawać
podwaliny do tworzenia systemu integracji cudzoziemców w Polsce, wyznaczać podstawowe cele oraz
określać ramy systemu integracji cudzoziemców w Polsce, narzędzia i działania wdrażane w procesie
integracji. Polska jednak wciąż nie ma polityki integracyjnej, choć były podejmowane działania w tym
kierunku. W konsekwencji tego braku, nie ma też w Polsce krajowego programu integracji
cudzoziemców, który powinien wynikać z zapisów polityki integracyjnej oraz być zgodny z podstawą
prawną ustawy o integracji cudzoziemców i mieć charakter dokumentu operacyjnego w stosunku do
48
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niej. Program z założenia nakreśla obszary, na których należy się skupić w zakresie integracji
w nadchodzących latach. Określa też szczegółowe wskaźniki odnoszące się do poszczególnych celów,
tak aby ułatwić weryfikację skuteczności wdrożenia programu oraz jego ewaluację.
W kontekście owych braków, a jednocześnie świadomości wzrostu migracji w regionie, warto
myśleć o tworzeniu regionalnych, lokalnych dokumentów strategicznych dotyczących integracji
cudzoziemców, uwzględniających aktualną sytuację.
Powyższy aspekt jest jednym z wielu czynników wynikających z określonego kontekstu
krajowego (i ponadnarodowego), które zasadniczo wpływają na lokalny kontekst procesu integracji,
zostały niejednokrotnie wskazane w niniejszym opracowaniu. Badając specyfikę procesu integracji
imigrantów w województwie czy przygotowując się do tworzenia lokalnych rekomendacji czy polityk
w tym zakresie warto mieć na uwadze owe czynniki. Należy do nich także aspekt dotyczy dominującej
w Polsce narracji na temat migrantów.
Wiele powodów wpływa na decyzję o pozostaniu w kraju przyjmującym. Są one związane m.in.
z oceną, czy osiedlenie się będzie pozytywnie odebrane przez społeczeństwo przyjmujące. Jest to
wiedza istotna zarówno dla migrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego, m.in. instytucji
odpowiedzialnych za wzmacnianie procesu integracji. Migranci przekazują sobie informacje na ten
temat przed wyborem kraju migracji, ale też i w trakcie pobytu w nim, np. w momencie podejmowania
decyzji o ewentualnej kontynuacji osiedlenia (np. po skończonych studiach, po pierwszym
sześciomiesięcznym pobycie i pracy na oświadczeniu). Aktualna diagnoza postaw, przekonań i opinii
dominujących obecnie w społeczeństwie przyjmującym jest ważna w trakcie projektowania
konkretnych działań kształtujących i wspierających proces integracji. Pozwala ocenić zakres i rodzaj
potrzebnych działań, w tym tych dotyczących kształtowania opinii publicznej. Pomaga np. wybrać czy
potrzebne są społeczne kampanie uświadamiające kim są imigranci, a kim uchodźcy lub kampanie
tłumaczące czy, i jakie są korzyści i zagrożenia związane z obecnością mieszkańców pochodzących
z różnych stron świata.
Obecnie, wśród czynników kształtujących stosunek społeczeństwa polskiego wobec
imigrantów, ważną rolę odgrywa dyskurs dominujący w rządowo‐medialnej narracji na ich temat.
Należy więc wziąć pod uwagę rosnące stereotypy i nowe uprzedzenia, będące wynikiem rządowej
polityki prowadzonej od 2015 roku50. Jest ona co najmniej nieprzychylna migrantom i uchodźcom,
a często wobec nich wroga, oparta na strachu i stereotypach. Polskie władze z jednej strony
wprowadzają rozwiązania prawne ułatwiające imigrantom przyjazd i otrzymanie pracy w Polsce,
a z drugiej posługują się ksenofobiczną retoryką wobec imigrantów, kreują atmosferę oblężonej
twierdzy51. Obecny rząd często używa w dyskusjach argumentu o prymacie bezpieczeństwa kraju
50

Wyniki wielomiesięcznej analizy Obserwatorium Debaty Publicznej wyraźnie wskazują na zaostrzenie języka
dotyczącego uchodźców i imigrantów. Radykalizacja nastąpiła w 2015 roku i przeważała w prawicowych
kanałach informacyjnych. Imigrantów przedstawia się tam np. jako ludzi leniwych, unikających pracy,
wykorzystujących opiekę społeczną („jadą po socjal”, „uprawiają socjalny dżihad”, „idą w wielkim marszu
po zasiłki”). Wyniki badań prowadzonych przez Obserwatorium Debaty Publicznej zostały opublikowane
w październiku
2015
http://obserwatorium.kulturaliberalna.pl/raport/islamskie‐hordy‐azjatycki‐najazd‐
socjalny‐dzihad‐jak‐polskie‐media‐pisza‐o‐uchodzcach‐uchodzcy/(dostęp 18.01.2020).
51
Przykładem był demonizujący migrantów spot PiS pokazywany pod koniec kampanii samorządowej w 2018r.
PiS zestawiał w nim deklarację o współdziałaniu w dziedzinie migracji podpisaną przez 12 prezydentów polskich
miast z wypowiedzią Grzegorza Schetyny dotyczącą likwidacji urzędów wojewódzkich. Spot straszy wizją Polski
w 2020 r. (już bez wojewodów), w której ma dochodzić do „napadów na tle seksualnym” i „aktów agresji”,
narrator alarmuje, że mieszkańcy boją się „wychodzić na ulice po zmroku”, a w miastach pojawiły się „enklawy
muzułmańskich uchodźców”. w przebitkach widać płonące samochody i tłumy agresywnych ludzi, w stronę
których funkcjonariusze kierują broń. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w spocie PiS doszło do publicznego
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przyjmującego i jego obywateli nad cudzoziemcami, ale takiego poczucia bezpieczeństwa nie
zapewnia, wręcz przeciwnie.
Planowanie działań w takim kontekście nakłada na podmioty zajmujące się integracją
cudzoziemców nowe, dodatkowe zadania. Konieczne staje się na przykład inicjowanie działań
mających na celu wspieranie bezpieczeństwa cudzoziemców, bardziej narażonych na ataki
np. przemoc psychiczną i fizyczną wobec cudzoziemców na ulicach miast czy uczniów w szkołach.
Ponadto, by mieszkańcy dostrzegali w imigrantach pożądanych współmieszkańców, potrzebne stają
się np. kampanie społeczne „odczarowujące” wytworzone w ostatnich latach stereotypy i uprzedzenia.
Niezwykle ważne jest również, aby migracja obcokrajowców nie była przedstawiana przez
władze rządowe oraz samorządowe jako „zło konieczne", które Polska musi zaakceptować z powodu
negatywnych trendów demograficznych i potrzeb rynku pracy. Jeśli migranci będą traktowani przez
państwo, region i społeczeństwo w sposób instrumentalny – jako tania siła robocza oraz zagrożenie dla
bezpieczeństwa i spójności państwa, cudzoziemcy nie będą chcieli u nas pozostać. Można jednak
wyobrazić sobie sytuację, że mimo niesprzyjającej narracji na poziomie rządowym, cudzoziemcy będą
się czuli komfortowo w swoim środowisku lokalnym, w mieście, w którym mieszkają.

Lokalny wymiar integracji
W sytuacji pożądanej integracja cudzoziemców na poziomie lokalnym jest ściśle powiązana
z prawem i dokumentami strategicznymi tworzonymi na poziomie krajowym, dającymi organom
samorządowym odpowiednie kompetencje i narzędzia do prowadzenia działań integracyjnych.
W obecnej sytuacji w Polsce, kiedy takich uwarunkowań nie ma, warto zaznaczyć, że wiele działań
może być autonomicznie realizowanych przez samorządy.
Lokalny poziom integracji jest bardzo istotny. Proces ten przebiega bowiem w konkretnej
społeczności i konkretnym miejscu, w którym mieszkają cudzoziemcy. Obecnie, w badaniach nad
migracjami obserwujemy zwrot ku lokalności, czyli większe skupienie uwagi na roli miast i samorządów
lokalnych w polityce migracyjnej, a zwłaszcza w polityce integracyjnej52.
Polskie lokalne samorządy stają się coraz aktywniejsze w kwestiach dotyczących migracji
i integracji. W Warszawie działa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców oraz Centrum
Wielokulturowe, a w urzędzie Miasta Stołecznego funkcjonuje komórka odpowiedzialna
za koordynację działań dotyczących cudzoziemców. Kompleksowe działania w obszarze migracji
i integracji mają miejsce też w innych miastach, np. Gdańsku i Lublinie. 2017 roku Unia Metropolii
Polskich powołała Zespół roboczy ds. migracji i integracji, który ma koordynować działania
największych miast w zakresie integracji migrantów.
Jednak trzeba jasno zaznaczyć, że prowadzone obecnie w Polsce działania na rzecz integracji
migrantów w wymiarze lokalnym nie mają charakteru systemowego. Nie są podejmowane działania
na poziomie regionów. Dotyczy to także województwa wielkopolskiego. Wiele inicjatyw na poziomie
samorządowym jest realizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i przez

nawoływania do nienawiści ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne lub wyznanie.
https://wyborcza.pl/7,75398,24091155,rpo‐kieruje‐spot‐wyborczy‐pis‐do‐prokuratury‐za‐propagowanie.html
(dostęp 18.01.2020).
52
Matusz‐Protasiewicz, Patrycja (2013) Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji
imigrantów w Unii Europejskiej, „Central and Eastern European Migration Review” 2(2): 75–97.
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partnerstwa rożnych podmiotów. Zazwyczaj nie są one stałe i kompleksowe, a ich realizacja
ograniczona jest ramami czasowymi wynikającymi z wymogów projektowych.
O przebiegu i obecnym stanie integracji imigrantów w województwie Wielkopolskim wiemy
obecnie bardzo niewiele. Jedyne bardziej pogłębione charakterystyki dotyczą Poznania53, natomiast co
do pozostałej części województwa możemy posiłkować się tylko zebranymi do niniejszego
opracowania przykładami działań integracyjnych w regionie, które wraz z prezentowanymi danymi
statystycznymi pokazują bardzo okrojony wycinek rzeczywistości. Nie posiadamy danych na temat
stopnia integracji migrantów w Wielkopolsce ani charakterystyki przebiegu procesu integracji.
W związku z brakiem przedmiotowej wiedzy, byłaby przydatna analiza obecnej sytuacji
w Wielkopolsce, bazująca na badaniach jakościowych, uwzględniających zarówno perspektywę
migrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego.
Temat imigrantów był do niedawna mało obecny wśród przedstawicieli administracji
publicznej, a ewentualne działania integracyjne w województwie inicjowali nie samorządowcy, ale
aktorzy zewnętrzni. Samorządowcy (radni, urzędnicy) mający wpływ na lokalne decyzje dotyczące
podejmowanych inicjatyw wobec cudzoziemców, często nie mają podstawowych informacji na temat
ich sytuacji – liczebności, zróżnicowania, potrzeb, a także propozycji poprawy sytuacji, która
przyniosłaby korzyść zarówno nowym mieszkańcom, jak i społeczeństwu przyjmującemu. Brak owej
wiedzy skutkuje niedostrzeganiem zasadności podejmowania przez gminy działań skierowanych
specjalnie do grupy cudzoziemskich mieszkańców. Prawdopodobnie owa wiedza i świadomość wśród
urzędników i radnych rośnie, ale by to stwierdzić pomocne byłoby badanie obrazujące, jak obecnie
wygląda ta sytuacja w różnych gminach województwa wielkopolskiego. Jeszcze kilka lat temu radni
w Poznaniu w na ogół nie widzieli powodu, by poświęcać temu tematowi więcej uwagi, głównie
ze względu na „brak problemu cudzoziemców w mieście”, brak uzasadnienia dla wydzielania takiej
grupy – „to mieszkańcy jak wszyscy inni”54. W Poznaniu, a można przypuszczać, że także w innych
miejscowościach województwa, jeszcze do niedawna wiedza ta nie była obecna.
Do niedawna radni Poznania nie odnosili się również do kwestii „integracji” imigrantów.
Nie używali tego terminu bezpośrednio, nie podejmowali też tematu integracji pośrednio
– w kontekście obowiązków czy zadań dla gminy55. Ich zdaniem pożądane jest, by cudzoziemcy dobrze
wtopili się w społeczeństwo, a zadania i obowiązki z tym związane lokowali jedynie po stronie samych
przybyszy, zastrzegali, że te działania nie należą do obowiązków statutowych instytucji publicznych.
Również i w tym obszarze sytuacja prawdopodobnie uległa zmianie w ostatnich kilku latach, warto to
zbadać. Jednocześnie opisany stosunek samorządowców do tematu integracji może częściowo
tłumaczyć, dlaczego większość inicjatyw na rzecz integracji cudzoziemców w regionie inicjują i/lub
realizują organizacje pozarządowe.
Potrzebna byłaby też aktualna diagnoza jak największej liczby instytucji i organizacji
zainteresowanych integracją migrantów, pozwalająca na efektywne zajmowanie się tym tematem
na gruncie lokalnym. Potrzeba ta wynika z jednej strony z ograniczonej liczby zasobów kadrowych,
które w województwie wielkopolskim piastują stanowiska dotyczące integracji cudzoziemców (zwykle
są to dodatkowe zadania przypisane do innego stanowiska). Z drugiej strony istota integracji polega
w tym wypadku właśnie na tym, że wiele podmiotów w różny sposób może oddziaływać na ten proces,
korzystnie go kształtując i wspierając.
53

Na przykład kilka badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Migracyjnych UAM, ich wyniki znajdują się
w publikacjach CeBaM https://www.cebam.amu.edu.pl/publikacje.html (dostęp 18.01.2020).
54
(Nie)widzialni mieszkańcy… op.cit.
55
ibid.
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6. Działalność NGO, sformalizowanych i niesformalizowanych inicjatyw
lokalnych na rzecz cudzoziemców w województwie wielkopolskim
Na podstawie materiałów zastanych i rozeznania przeprowadzonego na użytek niniejszego
opracowania można opisać niektóre działania podejmowane przez instytucje publiczne i pozarządowe.
Na tej podstawie można zauważyć intensyfikację działań integracyjnych dotyczących imigrantów
w Wielkopolsce w ostatniej dekadzie, wcześniej tego typu inicjatywy niemal w ogóle się nie pojawiały.
Jednocześnie trzeba podkreślić, że rosnąca aktywność koncentruje się w stolicy województwa,
aczkolwiek w ostatnich kilku latach zaczęła pojawiać się również poza Poznaniem.
Działania na rzecz integracji cudzoziemców podejmowane w społecznościach lokalnych
wymagają czasu i zaangażowania lokalnych liderów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych,
tworzenia sieci organizacji i instytucji, zaangażowania migrantów w działania i wsparcie pomysłów
w tworzeniu przedsięwzięć wielokulturowych. W poniższej części przedstawiamy kilkunastoletni
proces na przykładzie Poznania oraz aktualnie realizowane przedsięwzięcia w regionie. Przy każdym
działaniu można znaleźć linki – dalsze źródła informacji. W końcowej części znajdują się wnioski
z analizy zebranych materiałów.

Historia działalności na rzecz cudzoziemców w Poznaniu
Przed 2012 rokiem oferta bezpośredniego wsparcia skierowana do cudzoziemek
i cudzoziemców była w Poznaniu bardzo skromna. Nieliczne funkcjonujące formy pomocy mieściły się
w ogólnych kompetencjach i obowiązkach poszczególnych urzędów i dotyczyły wszystkich: w równej
mierze imigrantów, jak i pozostałych mieszkańców miasta i regionu. Nie było żadnej oferty
realizowanej przez instytucje samorządowe, która byłaby skierowana wprost do cudzoziemek
i cudzoziemców. Na ówczesnym etapie nie było też tego typu inicjatyw podejmowanych przez
organizacje pozarządowe, a jeśli się takowe zdarzały, miały charakter krótkotrwały i kampanijny.
Przyglądając się inicjatywom, które były podejmowane od 2008 r., można stwierdzić, że to
wtedy Poznań zaczął dostrzegać swoich cudzoziemskich mieszkańców. Widać to w kilku obszarach,
począwszy od projektów badawczych i społecznych, a skończywszy na konkretnych, skierowanych
bezpośrednio do imigrantów formach wsparcia, które zaczęły być dostępne w mieście w ostatnich
latach. W tym samym czasie, w 2009 roku, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
powstał ośrodek badawczy – Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM). Centrum w latach 2009‐2012
przeprowadziło dwa projekty badawcze dotyczące cudzoziemskich mieszkańców miasta i przy okazji
zbierania danych nawiązało pierwszy kontakt z Urzędem Miasta Poznania. W związku z brakiem
podstawowych informacji na ten temat, pierwsze badania realizowane przez CeBaM miały na celu
rozpoznanie sytuacji m.in. pod kątem liczby imigrantów, ich krajów pochodzenia, powodów osiedlenia
w Poznaniu, barier, jakie napotykają w procesie integracji, oraz propozycji zmian mających ułatwić im
funkcjonowanie w nowym miejscu. W efekcie rozmów z cudzoziemkami i cudzoziemcami powstały
dwa istotne wnioski: 1. w mieście potrzebne jest miejsce, do którego cudzoziemiec nie znający języka
polskiego mógłby przyjść, porozmawiać, zadać pytania związane z jego pobytem w języku mu znanym;
2. instytucje i organizacje, które zajmują się cudzoziemcami w mieście nie współpracują ze sobą, a taka
współpraca i wymiana wiedzy jest konieczna do sprawnej obsługi cudzoziemców.
W związku z koniecznością wdrożenia rekomendacji płynących z badań CeBaM UAM
przygotował kolejny projekt AMIGA: Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy56. Inicjatywa Centrum
56

Projekt AMIGA realizowany był w okresie 01.06.2013–31.05.2015.
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wynikała z chęci poprawy warunków funkcjonowania imigrantów w Poznaniu. Lokalnym partnerem
CeBaM został Urząd Miasta Poznania, a nawiązana współpraca obejmowała kilka wydziałów
i zaowocowała szeregiem form aktywności57. Kluczowym działaniem projektu okazało się otwarcie
punktu informacyjno‐doradczego dla cudzoziemców – Migrant Info Point (MIP), który istnieje
do dzisiaj. Poza łatwo mierzalnymi efektami podjętych działań, ważne było już samo zwrócenie uwagi
różnych instytucji na sprawy dotyczące migrantów, wskazywanie potrzeb i barier oraz możliwych
rozwiązań, a także kształtowanie spojrzenia na zagadnienie migracji i imigrantów jako temat ponad‐
instytucjonalny i wymagający rozwiązań strukturalnych.
Kilka miesięcy później Urząd Miasta zadeklarował chęć kontynuacji działalności MIP
i stworzenia w tym celu ram finansowych, które mogłyby to umożliwić. Pierwsza taka inicjatywa
– zaproponowana w trybie konkursowym – została podjęta przez Urząd w drugim półroczu 2015 roku,
umożliwiając funkcjonowanie MIP i innych działań integracyjnych. Warto podkreślić, że tego typu
aktywność została wówczas po raz pierwszy sfinansowana przez Poznań i od tego czasu jest
kontynuowana.
Tabela 8. Zestawienie inicjatyw na rzecz cudzoziemców w subregionach województwa wielkopolskiego

Poznań

NAZWA
ORGANIZACJI/INICJATYWY
Migrant Info Point

OPIS DZIAŁANIA
W Poznaniu aktywnie działa prowadzony przez Fundację Centrum Badań
Migracyjnych punkt informacyjno‐doradczy dla cudzoziemców Migrant Info
Point. Punkt działa od 2013 roku. W ramach punktu podejmowane są takie
działania jak:
−
wsparcie cudzoziemek i cudzoziemców przez udzielanie informacji
w Migrant Info Point (3 x w tygodniu). Obszary wsparcia: legalizacja pobytu
(m.in. zezwolenia na pobyt czasowy, stały), obywatelstwo, Karta Polaka,
zameldowanie, informacje dotyczące rynku pracy (m.in. zezwolenia na
pracę), pomoc w wypełnianiu formularzy urzędowych, asystowanie
i wsparcia językowego podczas bardziej skomplikowanych wizyt
w urzędach, informacje na temat dostępu do edukacji, służby zdrowia,
świadczeń społecznych, wynajmu lokali, instytucji podejmujących działania
w sytuacji dyskryminacji, inne informacje dotyczące codziennego życia
w Poznaniu;
−
udzielanie porad prawnych cudzoziemkom i cudzoziemcom w bardziej
skomplikowanych sytuacjach;
−
prowadzenie konsultacji i warsztatów z zakresu rozwoju zawodowego
(doradztwo zawodowe i z zakresu zakładania działalności gospodarczej);
−
organizacja kursów języka polskiego (częściowo odpłatnych)
−
organizacja inicjatyw, m.in. pikniki, klub konwersacyjny, grupa wsparcia,
warsztaty artystyczne, wsparcie w nauce dzieci, wycieczki po Poznaniu
i wiele innych.
Warto podkreślić, że inicjatywy w MIP są podejmowane zarówno przez
nowoprzybyłe do Polski osoby, jak wieloletnich mieszkańców Poznania
(z Polski i za granicy).
Jednym z ciekawszych projektów, prowadzonym w ramach inicjatyw na rzecz
integracji społeczności lokalnej jest Projekt MENTOR, powtarzany już
kilkakrotnie. Projekt polega na stworzeniu par mentor‐mentee i indywidualnym
wsparciu przez mentora osoby, która niedawno przeprowadziła się do Poznania
i ma problemy z adaptacją do nowego środowiska (wsparcie w poznaniu miasta,
w nauce, praktyka języka polskiego, pomoc w przystosowaniu się do polskiej
kultury, pomoc w korzystaniu z usług publicznych).
Fundacja realizowała również inne projekty o charakterze integracyjnym,
edukacyjnym, informacyjnym i wspierającym integrację społeczną
cudzoziemców, w tym m.in.:
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By podać kilka przykładów: w ramach współpracy z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
zorganizowano cykl szkoleń skierowanych do cudzoziemców z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy,
a także rozszerzono formułę Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w taki sposób, by bardziej
otworzyć go na imigrantów. z kolei współpraca z Biurem Promocji Miasta zaowocowała kampanią plakatową
mającą zwrócić uwagę mieszkańców na społeczną różnorodność Poznania.
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Witaj w Poznaniu – opracowanie kart pracy dla nauczycielek
i nauczycieli oraz wolontariuszek i wolontariuszy uczącymi dzieci
z doświadczeniem migracji języka polskiego jako obcego. Karty pracy
dotyczą Poznania i moją dwie wersje trudności.
Zagraniczny student w Poznaniu – publikacja w PDF w języku
angielskim – kompendium obejmującego kluczowe informacje
z zakresu prawa przydatne zagranicznym studentkom i studentom
w różnych sferach funkcjonowania w Polsce (od fundamentalnych
praw człowieka gwarantowanych w Konstytucji RP, przez prawa
w urzędzie lub na uczelni, po prawa najemcy mieszkania).
Poradnik dla cudzoziemców mieszkających w Poznaniu – publikacja
w 4 wersjach językowych (angielski, polski, rosyjski, ukraiński),
dostępna w wersji papierowej i PDF. Zawiera podstawowe informacje
na 10 tematów istotnych dla cudzoziemek i cudzoziemców – co
i gdzie trzeba załatwić? Tematy: legalizacja pobytu, edukacja, praca,
system socjalny, ubezpieczenie, karta PEKA, prawo jazdy i in.
Warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach – na temat migrantów i
uchodźców prowadzone przy współpracy z Centrum Badań
Migracyjnych UAM. Część warsztatów prowadzona była w duecie:
osoba z Polski i osoba z doświadczeniem migracji.
Airbag Poznań – stworzenie sieci punktów zapewniających
cudzoziemkom i cudzoziemcom wsparcie w sytuacjach kryzysowych
w postaci pomocy w zgłaszaniu przestępstwa i opiekę do czasu
przyjazdu odpowiednich służb.
„Galeria Bez Domu” to kampania społeczna, która promuje
empatyczną postawę wobec innych ludzi, szczególnie wobec
uchodźców – konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych
połączony z warsztatami na temat migrantów i uchodźców .

Dwa projekty realizowane przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych
związane były z działaniami w Wielkopolsce. Były to: Wielkopolska Otwarta
– innowacyjne wsparcie i integracja społeczna cudzoziemców (2018) oraz
Cudzoziemcy w Wielkopolsce (2018). Celem obu projektów było:
1. stworzenie diagnozy sytuacji i potrzeb migrantek i migrantów
mieszkających w mniejszych miejscowościach w województwie
wielkopolskim oraz zsieciowanie instytucji i organizacji, które wspierają lub
mogą wspierać integrację cudzoziemców na poziomie lokalnym;
2. dostarczenie wiedzy osobom zaangażowanym z instytucji i organizacji
– szkolenia dotyczące aspektów prawnych legalizacji pobytu i pracy
cudzoziemek i cudzoziemców, wizyty studyjne w MIP, spotkania otwarte;
3. przygotowanie i zrealizowanie inicjatywy na rzecz integracji społeczności
lokalnej ze społecznością cudzoziemską, przy wsparciu MIP.

Konsulat Honorowy Ukrainy
i Stowarzyszenie Społeczno‐
Kulturalne POLSKA – UKRAINA

Efektem projektów, oprócz zrealizowanych inicjatyw było opracowanie
2 publikacji zawierających diagnozy sytuacji i potrzeb cudzoziemców
mieszkających w 4 miejscowościach w województwie wielkopolskim: Lesznie,
Środzie Wlkp., Swarzędzu, Zbąszyniu zawierające listę rekomendacji, które mogą
być wykorzystane do tworzenia planu działania na rzecz integracji cudzoziemców
lokalnie, przy wykorzystaniu obecnych zasobów. http://migrant.poznan.pl/wp‐
content/uploads/2019/01/Trzy‐miejsca_raport1.pdf
http://migrant.poznan.pl/wp‐content/uploads/2019/01/Raport_Leszno.pdf
Wartościowym materiałem, bazującym na powyższych doświadczeniach jest
publikacja „Od czego zacząć?” Praktyczny przewodnik o tym, jak rozpocząć
współpracę tam, gdzie chcemy rozwijać integrację z cudzoziemcami,
podsumowująca przyjęty model pracy w 4 miejscowościach. Przewodnik ma na
celu zainspirować inne osoby/instytucje/organizacje, które działają na rzecz
integracji cudzoziemek i cudzoziemców oraz te, które chciałyby wspierać proces
integracji. Krok po kroku omawiane są działania, które należy podjąć, o czym
warto pamiętać na każdym etapie planowania działań integracyjnych
z cudzoziemkami
i
cudzoziemcami.
http://migrant.poznan.pl/wp‐
content/uploads/2019/03/od‐czego‐zaczac‐broszura_strony_po‐
poprawkach_2019_2_5_.pdf
http://www.migrant.poznan.pl
Konsulat Honorowy Ukrainy powstał w Poznaniu w 2007 roku. Miał
na celu pomaganie obywatelkom i obywatelom Ukrainy w różnych trudnych
sytuacjach, w których się znaleźli. Został zamknięty wraz z rezygnacją Witolda
Horowskiego z tej funkcji w 2019 roku.
Stowarzyszenie Społeczno‐Kulturalne POLSKA – UKRAINA powstało
przy Konsulacie Honorowym Ukrainy w Poznaniu, by promować kulturę
ukraińską w Wielkopolsce. Główną inicjatywą stowarzyszenia od początku był
Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna, który prowadzony jest od 2008. Każdego
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roku przez kilka dni odbywają się liczne koncerty, wystawy, spotkania, spektakle,
filmy ukazujące kulturę ukraińską, umożliwiające spotkanie się z osobami
z Ukrainy.
Oprócz sztandarowego festiwalu Stowarzyszenie prowadziło szereg
innych projektów dotyczących Ukrainy: Wielkopolsko‐Ukraińskie Forum
Gospodarcze (2012), wystawa fotograficzna „Poznaj sąsiada” (2014),
konferencja „Imigranci z Europy Wschodniej w Wielkopolsce (2015), projekt
edukacyjny realizowany w poznańskiej szkole „Poznawanie sąsiada
z najmłodszymi” (2011), spływy kajakowe dla młodzieży z Polski i Ukrainy (2014,
2015).
W 2018 roku Stowarzyszenie zrealizowało również Badanie
społeczne „Poznaj sąsiada” dotyczące społeczności imigrantów z Ukrainy na
terenie metropolii poznańskiej. Badaniem ankietowym objęto kilkadziesiąt
lokalnych urzędów i placówek publicznych, kilkuset obywateli Ukrainy. Raport
przedstawia charakterystykę migrantów z Ukrainy, ich potrzeby w zakresie
integracji ze społecznością lokalną.
https://drive.google.com/file/d/1xYHJHWxDZMkhGGSuy29f‐
KtB1s_uaPq1/view?usp=sharing
http://www.poznajsasiada.org/
Poznańska Kutia

Cerkiew grekokatolicka

Muzułmańskie Centrum
Kulturalno‐Oświatowe

Od 24 lat Anna Chraniuk, tłumaczka języka ukraińskiego organizuje spotkanie pn.
„Kutia”, która łączy Ukrainki i Ukraińców mieszkających w Poznaniu. W styczniu
2020 spotkanie odbyło się w Domu Tramwajarza. Można było posłuchać kolęd
ukraińskich, zobaczyć przedstawienie „Wertep ‐ Jasełka Ukraińskie" oraz
spróbować kutii oraz kwasu chlebowego.
https://www.facebook.com/events/479093316130568/
Cerkiew skupia wyznawców kościoła grekokatolickiego, szczególnie osoby z
Ukrainy. Informacje na stronie, wydarzenia i ogłoszenia parafialne są
prezentowane w języku ukraińskim. Cerkiew jest miejscem spotkań, ale także
wydarzeń kulturalnych. W styczniu 2020 odbył się pierwszy parafialny festiwal
jasełek ukraińskich.
http://www.poznan.cerkiew.net.pl/index.php?site=aktualnosci
Muzułmańskie Centrum Kulturalno‐Oświatowe w Poznaniu działa od
2005 roku. Na parterze jest sala modlitewna a na pierwszym piętrze są sale
lekcyjne i galeria. W Centrum odbywają się lekcje muzealne, spotkania
modlitewne, spotkania religijne i nauka języka arabskiego dla dorosłych.
W każdą niedzielę odbywają się lekcje religii i nauka języka arabskiego dla dzieci
w trzech grupach.
MCKO jest miejscem spotkań wspólnoty muzułmańskiej, wiele osób
to przyjezdni z różnych krajów. Centrum podejmuje dialog międzykulturowy
z lokalną społecznością, organizując wydarzenia, na które zapraszane są osoby
zainteresowane religią islamu. Centrum uczestniczy w Nocy Świątyń, Nocy
Muzeów, organizuje warsztaty kuchni arabskiej, malowania henną, kaligrafii
arabskiej, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach, wykładach dotyczących kultury
arabskiej i islamu. W tym roku po raz 3 MCKO uczestniczyło w projekcie
kalendarza trzech religii: „W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie
razem".
https://www.facebook.com/MCKO.Poznan/
https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2019‐12‐16/kalendarz‐trzech‐religii‐
na‐2020‐rok‐juz‐dostepny

Noc Świątyń

Miasto Poznań

Projekt, w którym bierze udział kilka miast z Polski. Poznań dołączył
w 2016 roku. Organizatorzy na swojej stronie piszą: „Chcemy by Noc Świątyń
była okazją do odwiedzenia miejsc najważniejszych dla przedstawicieli
i przedstawicielek różnych wyznań. Wierzymy, że będzie to czas zwiedzania
niezwykłych budowli i wyjątkowych miejsc, rozmów z członkami wspólnot
religijnych, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Będzie to również
wydarzenie o charakterze kulturalnym, któremu towarzyszyć będą koncerty,
prezentacje czy warsztaty”. W Poznaniu Noc Świątyń była koordynowana przez
Stowarzyszenie Lepszy Świat, w 2019 roku przez Stowarzyszenie Jeden Świat.
Program poznański obejmował wydarzenia w 9 świątyniach na terenie miasta.
https://nocswiatyn.pl/
Miasto Poznań wspiera integrację cudzoziemców poprzez dofinansowania dla
organizacji pozarządowych w obszarze „Działalność na rzecz integracji
cudzoziemców”. Środki są przeznaczane m.in. na prowadzenie Migrant Info
Point.
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Ponadto Miasto zainicjowało pewne działania, wspierające obecność
osób z Ukrainy w Poznaniu, miejski portal został przetłumaczony na język
ukraiński, biletomaty zawierają instrukcję obsługi w języku ukraińskim (obok
polskiego, angielskiego, niemieckiego i francuskiego).
W 2016 mieście powołano Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta ds.
przeciwdziałania wykluczeniom Martę Mazurek. Od 2019 roku stanowisko, które
zmieniło nazwę na Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. polityki równościowej
pełni Stella Gołębiewska.
W 2019 roku dzięki inicjatywie Pełnomocniczki odbył się Poznański
Tydzień Tolerancji pod hasłem „Miasto Różno = Równości”, który miał na celu
zwrócenie uwagi na problem przejawów dyskryminacji w społeczeństwie.
W ramach akcji odbyło się wiele spotkań i warsztatów o charakterze
edukacyjnym. Były to spotkania otwarte, w których każdy mógł wziąć udział.
W poprzednich latach opracowane zostały materiały „Jak dbamy
o różnorodność w mieście?”, zainicjowany został program edukacji
antydyskryminacyjnej, realizowana była akcja: „Poznań bez nienawiści”,
kampania „My Poznań 36,6” oraz rokrocznie powtarzana akcja śpiewania kolędy
Cicha Noc w wielu różnych językach. Naczelną ideą tych wszystkich działań jest
przekaz, że Poznań jest miastem otwartym na różnorodność kulturową,
językową i społeczną. W działania te czynnie włącza się Prezydent Miasta
Poznania Jacek Jaśkowiak.
https://www.poznan.pl/mim/main/ua/
https://poznan.naszemiasto.pl/oficjalny‐portal‐poznanskiego‐urzedu‐miasta‐
dostepny‐w/ar/c10‐4328719 https://www.ztm.poznan.pl/pl/aktualnosci/jezyk‐
ukrainski‐w‐biletomatach‐stacjonarnych‐z‐biletami‐ztm
https://www.poznan.pl/mim/main/jak‐dbamy‐o‐roznorodnosc‐w‐
miescie,p,35669,35670,43543.html
https://www.poznan.pl/mim/main/edukacja‐antydyskryminacyjna‐w‐
szkolach,p,35669,35670,41722.html
https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan‐bez‐nienawisci,118780.html
https://kampaniespoleczne.pl/my‐poznan‐366‐walka‐o‐szacunek‐dla‐kazdego‐
czlowieka/
https://www.poznan.pl/mim/studia/news/poznan‐silent‐night,141067.html
Centrum Inicjatyw
Międzykulturowych Horyzonty

Organizacja pozarządowa działająca w Poznaniu od 1996 roku promując
wolontariat lokalny i międzynarodowy, edukację pozaformalną i wspiera lokalną
społeczność. W ostatnich latach prowadziła wiele projektów polegających na
zaangażowaniu obcokrajowców mieszkających na stałe w Poznaniu w działania
edukacyjne, spotkania z nimi. Były to m.in. projekty: Drogowskaz
na skrzyżowaniu kultur (2019), Inna perspektywa (2019), Mój Poznań po polsku
(2019), Międzykulturowe warsztaty w centrum muzułmańskim (2018).
Organizacja korzysta z zasobów wolontariuszek i wolontariuszy
międzynarodowych, przyjeżdżają na roczny wolontariat w ramach Europejskiego
Korpusu Solidarności.
https://cimhoryzonty.org/dzialalnosc/drogowskaz‐na‐skrzyzowaniu‐kultur/
https://cimhoryzonty.org/dzialalnosc/inna‐perspektywa/
https://cimhoryzonty.org/mcil‐lazanka/miedzykulturowe‐warsztaty‐w‐
centrum‐muzulmanskim/
https://cimhoryzonty.org/dzialalnosc/moj‐poznan‐po‐polsku/

Fundacja Zefir

Fundacja Kreatywnych Pomysłów Zefir została stworzona przez trzy kobiety
pochodzące z Rosji i Ukrainy mieszkające w Poznaniu. Ich oferta jest skierowana
do głównie rosyjskojęzycznych mieszkanek i mieszkańców Poznania. W Zefirze
prowadzone są kursy języka rosyjskiego dla dzieci, kursy języka polskiego dla
dorosłych, warsztaty artystyczne, plastyczne, arteterapeutyczne, spotkania dla
kobiet, warsztaty rozwojowe w języku rosyjskim. W grudniu 2019 roku Fundacja
wystawiła dwa noworoczne przestawienia w języku rosyjskim dla dzieci i ich
rodziców „Noworoczne przygody Alicji w krainie czarów”, w którym wzięło udział
ponad 300 osób.
https://www.facebook.com/zefir.poznan/
https://www.facebook.com/events/2745364788857300/

Stowarzyszenie Warto razem

Stowarzyszenie założone w 2019 roku przez grupę osób z Ukrainy mieszkającą
w Poznaniu. Organizacja ma na celu wsparcie migrantek i migrantów poprzez
udzielanie informacji w sprawach pomocy społecznej i opieki zdrowotnej,
uzyskania kredytu, ubezpieczeń i inwestycji, działalności gospodarczej i w innych
kwestiach prawnych.
http://wartorazem.org/pl/
https://www.facebook.com/WartoRazemOrg/
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Projekt PoznańHub

To inicjatywa oddolna, aktywnie działająca w Poznaniu w latach 2016‐2018,
stworzona przez grupę obcokrajowców i Polaków. Ich celem było większe
umiędzynarodowienie Poznania, zintegrowanie migrantek i migrantów z polską
społecznością oraz ułatwienie im zrozumienia polskiej kultury. W ramach swoich
działań, m.in. prowadzili kampanię świąteczną, polegającą na zaproszeniu przez
polskie rodziny obcokrajowców do udziału w kolacji wigilijnej, a także promowali
wydarzenia w języku angielskim, dostępne dla anglojęzycznych mieszkańców
Poznania.
https://www.facebook.com/PoznanHub/

Centrum Badań Migracyjnych
UAM

Centrum Badań Migracyjnych przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest
ośrodkiem badawczym działającym od 2009 roku. Centrum prowadzi badania na
temat migracji i integracji cudzoziemców, w szczególności dotyczących Polski
zachodniej. Dotychczasowe projekty badawcze dotyczyły cudzoziemskich
mieszkańców Poznania – studentów, pracowników, przedsiębiorców, uczniów,
edukatorów
zostały
opublikowane
w
książkach: Od
gości
do
sąsiadów (2010), Migracje a heterogeniczność kulturowa (2012) oraz Nie dość
użyteczni (2015). CeBaM zajmuje się również upowszechnianiem wyników
badań poza środowiska naukowe, współpracuje z urzędami, jednostkami
samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Dzięki inicjatywie CeBaM
w 2013 roku został uruchomiony Migrant Info Point – pierwszy punkt
informacyjno‐doradczy dla imigrantów w Poznaniu. CeBaM angażuje się również
w działalność edukacyjną, prowadząc warsztaty w szkołach na temat migracji
i uchodźstwa, spotkania otwarte na tematy związane z migracjami oraz
kampanie społeczne i popularyzujące tematykę migracyjną m.in. „Zaadoptuj
kamizelkę” czy wystawa listów „Wszyscy jesteśmy migrantami”. W 2019 roku
CeBaM wspierał działalność naukową proponując minigranty migracyjne za
najlepsze prace naukowe dotyczące różnych aspektów zjawiska migracji
do/z Poznania, Wielkopolski lub zachodnich regionów Polski.
http://www.cebam.amu.edu.pl/
Od 2018 roku ODN w Poznaniu zajmuje się tematem wsparcia szkół w pracy
z uczniem z doświadczeniem migracji. Specjalistka ds. uczniów imigrantów oraz
Doradczyni metodyczna języka polskiego jako obcego przygotowują ofertę dla
nauczycielek i nauczycieli z Poznania i Wielkopolski, m.in. kursy dotyczące
nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego, kursy dotyczące pracy
w wielokulturowej szkoły czy warsztaty na temat pakietu powitalnego dla ucznia
z doświadczeniem migracji. W 2019 roku odbył się Kongres Edukacyjny
„Bezpieczna przystań w wielokulturowej szkole” w całości obejmujący tę
tematykę. W kongresie uczestniczyło ponad 200 osób.
https://www.odnpoznan.pl/index.php?id_parent=52&l=pl&adv=yes&module=s
earch&submit=Wyszukaj
W Poznaniu jest coraz większa liczba grup na FB skupiających cudzoziemki
i cudzoziemców zza granicy, są to grupy rosyjskojęzyczne m.in.: Russian Speakers
In Poznan ‐ Русскоговорящие в Познани, Типичный Познань, ПОЗНАНЬ
POZNАктуальный ‐ Новости Объявления Образование, Познань. Группа
поддержки, Познань Poznan, Наши Люди, Русскоязычные мамы и папы
Познани. Grupy anglojęzyczne, m.in. Foreigners in Poznań, International Poznan
friends, Poznan English speaking moms and dads, Language Exchange Club
Poznan i wiele innych. Służą przede wszystkim samoorganizacji i wymianie
informacji, umieszczane są ogłoszenia dot. ofert pracy, porady jak załatwiać
sprawy urzędowe, gdzie można spędzić czas z dziećmi itp.
https://www.facebook.com/groups/ru.ua.poznan/
https://www.facebook.com/groups/typical.poznan/
https://www.facebook.com/groups/apoznan/
https://www.facebook.com/groups/1992283857540397/
https://www.facebook.com/groups/nash.poznan/
https://www.facebook.com/groups/1644641805793846/
https://www.facebook.com/groups/484622578385372/
https://www.facebook.com/groups/265453946936337/
https://www.facebook.com/groups/329104797272108/
https://www.facebook.com/groups/304711978918/

Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu

grupy na portalach
społecznościowych

radio International Poznań

Od 2013 roku pierwszy w Poznaniu program radiowy tylko po angielsku.
Stworzone z myślą o migrantkach i migrantach mieszkających i pracujących
w Poznaniu. International Radio zawiera 268 audycji radiowych, w których
zaproszeni goście, pochodzący z różnych krajów opowiadają o tym czym się
zajmują, jak im się podoba w mieście, do którego przyjechali, a także przybliżają
miejsca, z których sami pochodzą.
https://www.mixcloud.com/internationalpoznan/
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Subregion
poznański

uczelnie wyższe

Uczelnie wyższe w Poznaniu mają do zaoferowania ciekawe przedsięwzięcia
studentkom i studentom zza granicy, którzy studiują w Poznaniu. Oprócz samego
faktu oferty studiów w języku angielskim (z roku na rok coraz bogatszej), kursów
języka polskiego oraz tzw. orientation week (tygodnia orientacji związanej
z funkcjonowaniem na uczelni i w nowym kraju), uczelnie organizują różnego
rodzaju spotkania międzykulturowe. Oto przykładowe działania:

Politechnika Poznańska organizuje Tydzień Kultury /Culture week,
podczas którego studenci zza granicy mogą dowiedzieć się więcej na
temat polskiego kina, kuchni, sławnych ludzi, polskich lub oraz
lokalnych tradycji.

Innym ciekawym wydarzeniem organizowanym przez Politechnikę
jest Kafejka międzykulturowa / Intercultural Café na której
studentki i studenci dowiadują się o krajach pochodzenia swoich
koleżanek i kolegów.
http://www.clc.put.poznan.pl/download_default/D1578/culture‐
week_‐25‐30112019.html
https://www.poznan.pl/mim/studia/en/news/put‐around‐the‐
world‐intercultural‐caf‐233,142183.html

W 2019 roku w Wyższej Szkole Bankowej zorganizowane zostały
Spotkania otwarte Cudzoziemcy w Poznaniu – co chciałbyś
wiedzieć? na tematy związane z mieszkalnictwem, rynkiem pracy
w Polsce
https://www.wsb.pl/poznan/aktualnosci/cudzoziemcy‐w‐poznaniu‐
co‐chcialbys‐wiedziec

Od listopada 2019 roku działa Studencka Uniwersytecka Poradnia
Prawna. Dwoje studentów ostatnich lat, którzy przyjechali z Ukrainy
udzielają konsultacji prawnych w języku polskim i ukraińskim.
https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/bezplatne‐i‐
udzielane‐po‐ukrainsku

Informacja o większości imprez skierowana do studentów znajduje
się na stronie Urzędu Miasta
https://www.poznan.pl/mim/studia/en/

Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna (Nowy Tomyśl)

Projekt „Językowe pogotowie” realizowany jest od 2017 roku w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. To zajęcia z języka
polskiego, na których uczestniczki i uczestnicy mają okazję poznać podstawowe
zwroty w języku polskim, nauczyć się zasad komunikacji, oraz poznać polską
kulturę. Spotkania mają być również miejscem do zaprezentowania kultury
i zwyczajów ich krajów pochodzenia. Od listopada 2019 roku wolontariuszki
i wolontariusze z Zespołu Szkół nr 1 zaangażowali się w pomoc dzieciom
z zagranicy w nauce i odrabianiu lekcji po polsku. Pomysł zrodził w związku
z rosnącą liczbą obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do pracy do Nowego
Tomyśla. Pomysłodawczynią i inicjatorką projektu jest Izabela Putz, animator
kultury nowotomyskiej biblioteki. Zajęcia prowadzi wraz z Grażyną Matuszak,
specjalistą do spraw edukacji regionalnej.
https://nowytomysl.naszemiasto.pl/nowy‐tomysl‐beda‐uczyc‐jezyka/ar/c10‐
3984440
https://bibliotekant.pl/jezykowe‐pogotowie‐3/
https://bibliotekant.pl/jezykowe‐pogotowie‐dla‐uczniow‐2/

Kościół Św. Krzyża (Szamotuły)

W kościele pw. Św. Krzyża w Szamotułach od maja 2019 roku prowadzone jest
nabożeństwo w obrządku wschodnim, w języku ukraińskim. To efekt współpracy
miejscowej parafii z parafią greckokatolicką pw. Opieki Matki Bożej w Poznaniu.
Nabożeństwa prowadzi ks. Roman Kiłyk, proboszcz poznańskiej parafii
greckokatolickiej. W wywiadzie dla gazety „Nasze Miasto” mówi: Zdajemy sobie
sprawę z tego, że nie wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski
w celach zarobkowych, to praktykujący wierni, ale pewna ich część – tak. Z uwagi
na fakt, że region szamotulski zamieszkuje bardzo dużo Ukraińców, wespół
z miejscową parafią postanowiliśmy otoczyć ich opieką duszpasterską.
https://szamotuly.naszemiasto.pl/szamotuly‐w‐kosciele‐pw‐sw‐krzyza‐
odprawiane‐beda‐msze‐dla/ar/c1‐5095105
Firma Amica dofinansowała projekt „Integracja dobrosąsiedzka”, w ramach
którego we Wronieckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Polaków
i Ukraińców (1.12.2019). Mieszkańcy Wielkopolski mogli poznać bliżej kulturę
Ukrainy i panujące tam obyczaje. Migrantki i migranci z Ukrainy mogli
porozmawiać z lokalną społecznością. Projekt realizowany był przez Annę Rudyk,
mieszkankę gminy Wronki, która wraz z mężem Stepanem przybliżała ukraińską
kulturę. Podczas spotkania udostępniona została wystawa fotograficzna
„Niewidzialni”, na której Stepan Rudyk ukazuje w swoich fotografiach
Ukraińców. Odbyła się rozmowa ze Stepanem Rudykiem, Olhą Hryhorash,

firma Amica (Wronki)
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działaczką na rzecz integracji polsko‐ukraińskiej w Grodzisku, a także
z przedstawicielką organizacji Migrant Info Point z Poznania.
Oprócz dofinansowania projektu Amica podjęła się również kampanii społecznej
dotyczącej Ukrainek i Ukraińców mieszkających w regionie. W ramach projektu
„Amica for others” powstał krótki filmik, prezentowany pod koniec grudnia
2019 r., ukazujący święta Polaków i Ukraińców mieszkających w Polsce. Film
zwraca uwagę na relacje polsko‐ukraińskie na poziomie mieszkańców jednego
osiedla, miejscowości, blisko siebie
https://youtu.be/zch1k10zX3s.
https://amicaforothers.pl/
http://www.press.amica.pl/pr/477756/ukraincy‐nasi‐niewidzialni‐sasiedzi
https://infowire.pl/generic/release/474184/poznaj‐swojego‐ukrainskiego‐
sasiada
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/amica‐for‐others‐kampania‐o‐
ukraincach‐w‐polsce‐wideo‐opinie

Leszno i
subregion
leszczyński

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu

W listopadzie 2019 roku w odbył się w zbąszyńskiej bibliotece odbył się Wieczór
polsko‐ukraiński. Celem spotkania było wzajemne poznanie się Polaków
i Ukraińców mieszkających na terenie naszej gminy. Inicjatorki na swojej stronie
piszą: „Po pierwsze, chcieliśmy się poznać, tworząc w bibliotece wspólną
przestrzeń do rozmów. Chciałyśmy też pokazać imigrantom z Ukrainy, że
zbąszyńska biblioteka służy pomocą wszystkim mieszkańcom gminy. Jej
statutowa działalność jako instytucji kultury jest bardzo szeroka i jest skierowana
także dla Ukraińców i innych przyjezdnych z zagranicy, którzy u nas przebywają.
Biblioteka służy także swoją przestrzenią do organizacji różnych działań, na które
zapotrzebowanie zgłasza lokalne środowisko, więc mamy nadzieję, że podobne
polsko‐ukraińskie spotkania w bibliotece będą się odbywać systematycznie”.
Spotkanie połączone było z wernisażem wystawy i spotkaniem z autorami Anną
i Stepanem Rudik. W Zbąszyniu pokazano część wystawy, opowiadali o własnym
doświadczaniu migracji, pokazali film „Jakie masz marzenie?”. Na wystawie zdjęć
w bibliotece były też fotografie Ukraińców, którzy mieszkają w Zbąszyniu,
wykonane przez Waldemara Strażyńskiego. Bohaterowie tej lokalnej części
wystawy zostali zaproszeni na spotkanie. Po części oficjalnej był czas na
rozmowy, tradycyjne dania polskie i ukraińskie, przygotowane przez znajome
panie Ukrainki: Olhę i Swietłanę. Biblioteka współpracowała z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, autorami wystawy „Niewidzialni”, Migrant Info
Point z Poznania oraz osób prywatnych. Koordynatorką projektu w Zbąszyniu
była Małgorzata Strażyńska.
http://www.biblioteka.zbaszyn.pl/index.php/component/content/article/78‐
poznaje‐moja‐biblioteke/639‐wieczor‐polsko‐ukrainski‐wernisaz‐wystawy‐
niewidzialni (20.01.2020).

Fundacja Centrum Aktywności
Twórczej

W 2018 roku Fundacja Centrum Aktywności Twórczej weszła we współpracę
z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych i wspólnie zrealizowała projekt
„Cudzoziemcy w Wielkopolsce”. W ramach projektu została przeprowadzona
diagnoza sytuacji cudzoziemców i instytucji, organizacji działających na terenie
miasta, która została opracowana w publikacji „W Lesznie jest fajny klimat…”
Raport na temat sytuacji cudzoziemców w Lesznie. Wcześniej Fundacja CAT
realizowała projekty międzynarodowe, włączając w to wolontariuszy
międzynarodowych. Były to m.in. kafejka językowa, wieczorki kulturowe czy
warsztaty kulinarne. Jednakże ich oferta nie docierała do obcokrajowców
mieszkających w Lesznie. W ramach diagnozy udało się dotrzeć do osób,
instytucji i organizacji działających w obszarze integracji cudzoziemców oraz
samych cudzoziemek i cudzoziemców. Zostały również wypracowane sposoby
docierania do migrantek i migrantów, informowania ich o inicjatywach
skierowanych do nich. W ramach współpracy zostały przeprowadzone szkolenia,
spotkania otwarte dla cudzoziemców, na których pracownicy MIP odpowiadali
na różne pytania. Kluczowe było jednak przygotowanie przez Fundację CAT
własnej inicjatywy. Wydarzenie piknik „Latający dywan” odbył się we wrześniu
2018 roku miał na celu integrację społeczności lokalnej ze społecznością
cudzoziemską w Lesznie, uwrażliwienie lokalnych mieszkanek i mieszkańców na
temat obecności wśród nich cudzoziemek i cudzoziemców i przedstawienie
oferty CAT, z której wszyscy mieszkańcy mogą korzystać.
Istotne jest, że od tamtego czasu Fundacja CAT realizuje coraz więcej działań
skierowanych również do cudzoziemek i cudzoziemców, uwzględniając ich
perspektywę. Fundacja włącza również zagraniczne wolontariuszki
i wolontariuszy w działania skierowane do cudzoziemskich mieszkańców Leszna.
Część działań cyklicznie prowadzonych przez Fundację jest bardziej dostosowana
do migrantów mieszkających w Lesznie. Oferta dla cudzoziemców jest
tłumaczona na języki obce: najczęściej ukraiński, angielski, ale także na inne
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języki: gruziński, turecki, rosyjski. Informacje o ofercie są również publikowane
na grupie FB Украина в Leszno.
http://migrant.poznan.pl/wp‐content/uploads/2019/01/Raport_Leszno‐1.pdf
http://ngo.leszno.pl/Spotkanie_z_pracownikiem_Migrant_Info_Point_z_Pozna
nia_e76ef.html
https://www.leszno.pl/Piknik_Rodzinny_Latajacy_dywan.html
współpraca kilku instytucji
w Lesznie

Wiele inicjatyw na rzecz integracji cudzoziemców podejmowanych przez kilka
instytucji jednocześnie. Są to najczęściej: Fundacja Centrum Aktywności
Twórczej, Miasto Leszno, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury
oraz PWSZ. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych inicjatyw z ostatniego
roku:
W czerwcu 2019 roku został zrealizowany teatrzyk dla dzieci „Marta Mysz”,
skierowany również do dzieci z Ukrainy. Teatrzyk opowiadał o hiszpańskiej
Myszce Marcie, która miała trudności z językiem polskim i która chciała się
nauczyć się robić najlepsze pierogi na świecie.
https://www.facebook.com/events/2801120103236102/
W sierpniu 2019 odbyło się spotkanie Word Cafe połączone z wystawą
fotograficzną „Leszno w oczach cudzoziemców", które miało na celu integrację
lokalnej społeczności z przebywającymi w Lesznie migrantkami i migrantami,
stworzenie przestrzeni do dyskusji i rozmów. Wydarzeniu towarzyszyły animacje
dla dzieci. Organizatorzy zapewnili kawę, herbatę i ciasto.
http://ngo.leszno.pl/Zobacz_propozycje_na_weekend_37a.html
http://fundacja‐cat.pl/news/w‐1555/world‐cafe‐i‐wystawa‐fotograficzna‐
quotleszno‐w‐oczach‐cudzoziemcow
Również w sierpniu 2019 odbył się piknik Leszczyńskie Smaki. Biblioteka
Smaków gościła kuchnię ukraińską. Podczas pikniku można było spróbować
ukraińskich specjałów: kwasu chlebowego, barszczu ukraińskiego. Podczas
pikniku wydano 380 porcji barszczu. Można było spotkać Darię z Ukrainy oraz
Aleksandrę z Rosji, które przebywały na wolontariacie w Lesznie przy Fundacji
Centrum Aktywności Twórczej. Oprócz tego było miejsce, żeby poczytać prasę,
wymienić się książkami kulinarnymi, był kącik dla dzieci.
https://leszno.naszemiasto.pl/tag/piknik‐leszczynskie‐smaki
W lutym 2020 zaplanowane są Międzynarodowe Targi „Obywatele Świata”.
Podczas wydarzenia każdy będzie miał możliwość skosztowania potraw z całego
świata, odbędą się konsultacje dla migrantek i migrantów, będzie to okazja do
integracji lokalnej społeczności z przebywającymi w Lesznie cudzoziemcami,
dorośli poznają ofertę warsztatową, zagra zespół Wakacyjny Squad; Konsultacje
poprowadzi Migrant Info Point z Poznania.
http://fundacja‐cat.pl/news/w‐1705/obywatele‐swiata‐zaproszenie‐na‐
miedzynarodowe‐targi

Miasto Leszno

Miasto Leszno przygotowało publikację skierowaną do obywatelek i obywateli
Ukrainy przebywających w Lesznie, aby wiedzieli w jaki sposób i gdzie mogą
załatwić sprawy dotyczące ich pobytu na terytorium RP. Znajdują się tam
najważniejsze informacje dotyczące: wykonywania legalnej pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej, podatków, zameldowania, wynajmu mieszkań, edukacji, prawa jazdy
oraz zbiór najważniejszych adresów i telefonów. Poradnik jest dostępny na
stronie Urzędu w języku polskim i ukraińskim.
https://leszno.pl/Poradnik_dla_obywateli_Ukrainy.html

Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Lesznie

W Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie istnieje pracownia ds.
Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów. Celem tej pracowni jest realizacja
projektów związanych z edukacją oraz wspieranie szkół w procesie wdrażania
nauczania dwujęzycznego zarówno na etapie organizacyjnym jak
i przygotowania kadrowego. Na stronie można przeczytać: Promujemy
dwujęzyczność, gdyż mając wieloletnie doświadczenie w organizowaniu
i prowadzeniu nauczania dwujęzycznego, jesteśmy przekonani o zaletach tego
systemu kształcenia.
http://pracownia.cdn.leszno.pl/

Leszczyńskie lokalne media

Inicjatywą oddolną jest stworzona w czerwcu 2018 roku grupa na portalu
społecznościowym Facebook Украина в Leszno. Grupa liczy 807 członków.
Posty znajdujące się na grupie to pytania dotyczące życia codziennego,
ogłoszenia dotyczące wynajmu mieszkań, pracy, sprzedaży samochodów,
informacje o wydarzeniach realizowanych przez organizacje pozarządowe
(Fundacja CAT) oraz inicjatywy własne (zajęcia sportowe, kosmetyczka). Posty
umieszczane są w języku rosyjskim i ukraińskim.
https://www.facebook.com/groups/459975544452240/
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Od czerwca 2017 roku wydawany jest bezpłatny miesięcznik Leszna i regionu
leszczyńskiego Leszczyniak. Od lipca 2019 roku (od 28 numeru) pojawiają się
w nim teksty pisane również w języku ukraińskim – artykuły te dotyczą osób
pochodzących z Ukrainy, mieszkających dziś w Lesznie lub niekiedy zawierają
krótkich notatki na temat najważniejszych informacji z regionu. Teksty w języku
ukraińskim są krótkie, zajmują mniej niż 1 stronę (każdy numer ma 48 stron).
http://www.leszczyniak.pl/
Kalisz i
subregion
kaliski

Centrum Pomocy Migrantom
prowadzone przez Caritas w
Kaliszu

Projekt „Wielkopolska Wspólna Sprawa” jest współfinansowany z Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Projekt
jest realizowany od czerwca 2018 do czerwca 2021 roku. Celem głównym
projektu jest kompleksowe podwyższenie standardu usług integracyjnych dla
obywateli państw trzecich w województwie wielkopolskim. Działania te są
realizowane poprzez: szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy
Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów
Pracy w woj. wielkopolskim oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
opracowanie/wydanie praktycznego podręcznika dla podmiotów pracujących
na rzecz integracji obywateli państw trzecich, stworzenie i funkcjonowanie
punktów informacyjno‐doradczych dla obywateli państw trzecich na terenie
woj. Wielkopolskiego; zapewnienie kursów języka polskiego; organizowanie
kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców; zapewnienie wsparcia szkół w woj.
wielkopolskim w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim.
Wszystkie działania prowadzone przez Caritas są dostępne na strony
internetowej w językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.
https://migranciwielkopolska.caritas.pl/

Katedra w Kaliszu

W kaliskiej Katedrze, w niedzielę co tydzień o godz. 14.00 odbywają się
nabożeństwa dla Ukraińców w obrządku greko‐katolickim w języku ukraińskim.
Uczestniczy w nich kilkadziesiąt osób. Msze prowadzone są przez ks. Romana
Woźniaka, który przyjechał tu 3 lata temu i postanowił pomóc Ukraińcom, którzy
mieszkają w okolicy. Chciał im pomóc również w poznaniu języka.
W wywiadzie dla Radia Poznań ksiądz mówi: Chodzi o to, by Ukraińcy
mogli poradzić sobie m.in z wypełnieniem podstawowych dokumentów. Mam
taki pomysł, aby to było przy kościele, aby po mszy św. dla chętnych były kursy
języka polskiego. I to jest z mojej strony taka inicjatywa. To są takie drzwi do
Ukraińców przez język polski, bo Ukraińcy, którzy tutaj przyjeżdżają są ludźmi
bardzo pragmatycznymi.
Po rozmowie telefonicznej z księdzem Woźniakiem (17.01.2020)
możemy przedstawić dodatkowe informacje na temat wsparcia udzielanego
Ukraińcom. Rzeczywiście w pierwszym roku swojej pracy w Kaliszu pomógł on
zorganizować kurs języka polskiego, który odbywał się w PWSZ w Kaliszu.
W pierwszej edycji wzięło udział 120 osób. To były kursy sobotnie, zajęcia
odbywały się wieczorami. Po zakończeniu kursu osoby mogły rozpocząć naukę
na PWSZ. Ksiądz chciał jednak, żeby nauka polskiego związana była z jego parafią,
a okazało się, że tylko kilka osób spośród uczestników kursów chodziło do
kościoła. Znalazł panią, chętną do pomocy w nauce polskiego po mszy. Przez
2 lata prowadziła zajęcia, na które przychodziło po kilka osób. W tym roku
zrezygnował z tej formy wsparcia.
Ksiądz wiedział również o punkcie informacyjnym dla migrantów w Kaliszu, który
działa przy Caritras. Chciałby, żeby takie miejsce dalej działało, również po
zakończeniu tego projektu.

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Kaliszu

Komenda Miejska Policji w
Kaliszu

http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/w‐kaliszu‐beda‐uczyc‐ukraincow‐
polskiego
https://kalisz.naszemiasto.pl/grekokatolicy‐w‐kaliszu‐rozmowa‐z‐ks‐romanem‐
wozniakiem/ar/c1‐4087479
http://faktykaliskie.pl/wiadomosci/ciekawostki/modlitwa‐a‐pozniej‐lekcja‐w‐
katedrze‐beda‐uczyc‐jezyka‐polskiego‐,897.html
PWSZ jest instytucją, w której odbywały się kursy języka polskiego.
Pierwszy zakończył się we wrześniu 2019 roku. Był to 30‐godzinny kurs, który
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, ukończyło go 45 osób.
W przeważającej większości są to obywatele Ukrainy. Jak czytamy na stronie
PWSZ w organizacji przedsięwzięcia pomógł ksiądz Roman Voznyak, duszpasterz
Kościoła Grekokatolickiego diecezji Wrocławsko‐Gdańskiej przy parafii św.
Mikołaja w Kaliszu, a zajęcia prowadziła Olga Stepanets.
http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/kurs‐jezyka‐polskiego‐w‐pwsz
Od marca 2018 r dzielnicowi z kaliskiej komendy realizują program edukacyjno‐
informacyjny „Świadomy cudzoziemiec”. Jest on skierowany do
obcokrajowców zamieszkujących na terenie miasta Kalisza. Głównym celem
przedsięwzięcia jest przekazanie im wiedzy z zakresu prawa i przyczyni się do
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spadku liczby przypadków zachowań niezgodnych z obowiązującymi w Polsce
przepisami. W ramach programu zaplanowano między innymi wykłady z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykłady obejmujące takie aspekty jak
odpowiedzialność karna za popełniane przestępstwa oraz wykroczenia,
spotkania z przedstawicielami różnych instytucji pomocowych, a także
zwiedzanie Kalisza oraz mecze i turnieje.
W ramach programu policjanci wspólnie z cudzoziemcami i przewodnikiem PTTK
wyruszyli zabytkowym autobusem na trasę „Szlaku Piastowskiego”. Podczas
podróży rozmawiano na temat m.in. obowiązujących przepisów ruchu
drogowego. Rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, mł. asp.
Anna Jaworska‐Wojnicz opowiadała dla gazety „Kalisz. Nasze miasto”: Program
zakłada również przełamanie izolacji wśród cudzoziemców oraz poczucia
tymczasowości, związanej z krótkotrwałym pobytem na terenie Polski w celach
zarobkowych. Znalezienie czynników motywujących do korzystania
z oferowanych przez miasto dostępnych form spędzania czasu wolnego np.
zawodach sportowych, festynach, koncertach ‐ co może wpłynąć pozytywnie na
integrację tej grupy społecznej.
Inną akcją zorganizowaną w ramach programu był mecz towarzyski piłki nożnej
pomiędzy reprezentacją cudzoziemców zamieszkujących na terenie Kalisza,
a funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Mecz odbył się na
boisku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu i zakończył się wynikiem 11:4 dla
funkcjonariuszy kaliskiej policji. Spotkanie zakończone zostało wspólnym
poczęstunkiem.
https://kalisz.naszemiasto.pl/policja‐w‐kaliszu‐w‐nietypowy‐sposob‐rozmawia‐
z/ar/c4‐4705679
https://kalisz.naszemiasto.pl/policja‐w‐kaliszu‐spotkala‐sie‐z‐cudzoziemcami‐
na‐boisku/ar/c8‐4621735
http://www.kalisz.policja.gov.pl/wl7/aktualnosci/200182,O‐bezpieczenstwie‐z‐
cudzoziemcami.html?search=936392376
http://www.kalisz.policja.gov.pl/wl7/aktualnosci/198277,Mecz‐towarzyski‐
cudzoziemcy‐kontra‐policjanci.html?search=936392376

Piła i
subregion
pilski

firma Zentex

Jedną z kaliskich firm zatrudniających Ukraińców jest Zentex. To firma
produkująca prasy hydrauliczne wykorzystywane do kompensacji odpadów
surowcowych takich jak karton, folia butelki PET i inne. Firma zapewnia
pracownikom z Ukrainy mieszkania, adaptując na ten cel część pomieszczeń
swojego biurowca. Pracownicy otrzymali od firmy samochód, dzięki czemu mogą
jeździć na zakupy. Prezes firmy Janusz Rządek w „Faktach kaliskich” mówi: w tej
chwili zatrudniamy siedmiu Ukraińców, głównie na stanowisku spawacza, z tym
że jeden pracuje na krawędziarce sterowanej komputerowo. Są to bardzo dobrzy
specjaliści. Mamy nadzieję, że do końca września zatrudnimy jeszcze co najmniej
trzech. W przyszłym roku planujemy rozbudowę hali i będziemy musieli zatrudnić
co najmniej jeszcze dziesięciu. Jak podaje gazeta Ukraińcy zatrudnieni w firmie
Zentex wiążą swoją przyszłość z Polską, uczą się intensywnie języka polskiego
Spawacz, zatrudniony w firmie od 8 lat jest bardzo zadowolony – pracuje tutaj
razem z synem.
http://faktykaliskie.pl/wiadomosci/spoleczne/ukraincy‐podbijaja‐kaliski‐rynek‐
pracy,624.html

Restauracja Ukraińska „U
Nataszy”

To restauracja z kuchnią ukraińską, prowadzona przez polskie małżeństwo,
mieściła się przy Parku Miejskim w Kaliszu. Restauracja działała przez rok (2019),
właściciele zrezygnowali, zajęli się inną działalnością. Przychodziło do niej wiele
osób, które przyjechały z Ukrainy. Organizowane tam były również koncerty
muzyki ukraińskiej i wówczas było spore zainteresowanie zarówno Ukrainek
i Ukraińców, jak i Polek i Polaków.
http://faktykaliskie.pl/wiadomosci/wydarzenia/swieto‐ulicy‐niecalej‐kiermasz‐
rozmaitosci‐zdjecia,1836.html

grupa na portalu
społecznościowym

Grupa na portalu społecznościowym Наші в Калішу, Наши в Калише, Ukraińcy
w Kaliszu licząca 336 członków (16.01.20) jest przykładem samoorganizacji
środowiska migranckiego. Główne informacje, które się na niej znajdują dotyczą
pracy w Kaliszu, reklamy sklepu z produktami ukraińskimi. Tam też można
znaleźć ważne informacje – gdzie udać się do dentysty w nagłych wypadkach, jak
długo czeka się po złożeniu wniosku o pobyt w delegaturze w Kaliszu. Jest to
zatem platforma informacyjna ukraińskich mieszkańców Kalisza.
https://www.facebook.com/groups/838265693049958/

szkoła językowa

W Pile jedna ze szkół językowych Hello. School of English oferuje naukę języka
polskiego dla obcokrajowców. Szkoła opracowała własne programy nauczania,
dzięki czemu, jak piszą na stronie: studenci potrafią sobie doskonale radzić
w codziennych sytuacjach z jakimi spotykają się w mieście, w sklepie, na ulicy,
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dworcu, w restauracji czy podczas spotkań towarzyskich. Szkoła prowadzi
również kursy indywidualne i biznesowe. Bardzo ważną deklaracją szkoły jest
tworzenie komfortowej atmosfery dla nowoprzybyłych osób. Jak sami piszą:
Stworzyliśmy miejsce, w którym obcokrajowcy przybywający do naszego kraju
mogą poczuć się komfortowo, poznać innych cudzoziemców przebywających
w Pile i uzyskać wszelką niezbędną pomoc.
http://hello.edu.pl/kursy‐jezykowe/jezyk‐polski‐dla‐obcokrajowcow/

Konin i
subregion
koniński

Caritas

W 2016 roku Caritas oraz jedna z pilskich firm zaprosiła trzy rodziny polskiego
pochodzenia, które wyjechały z ukraińskiego Mariupola, przez pół roku
mieszkały z licznymi Ukraińcami w podolsztyńskich Rybakach. W Pile otrzymali
propozycję pracy w firmie oraz mieszkania o wysokim standardzie,
wynajmowane przez pracodawcę przez 2 najbliższe lata. Dzieci po wakacjach
trafiły do przedszkola i dobrej prywatnej szkoły. Firma zadeklarowała wsparcie
edukacji do czasu zakończenia przez nie nauki na szczeblu licealnym. Rodziny
otrzymały upominki, które są wkładem w wyposażenie mieszkań. Jak czytamy na
stronie: Caritas zapewni rodzinom pomoc socjalną i opiekę wolontariusza, który
pomoże w wielu sprawach i w zaaklimatyzowaniu się do nowych warunków
życia. Każda z rodzin otrzyma dwóch takich „aniołów stróżów”. Caritas zatroszczy
się również o wypoczynek wakacyjny dzieci.
https://caritas.pl/blog/2016/07/04/uchodzcy‐z‐ukrainy‐w‐pile/

Powiatowa i miejska biblioteka
publiczna

Od 2010 roku w pilskiej bibliotece realizowany jest projekt Książka do zjedzenia,
który ma na celu popularyzowanie współczesnej literatury oraz uznanych pisarzy
europejskich w kontekście szeroko pojętej kultury. Jako pierwsi wystąpili pisarze
ukraińscy, w kolejnych latach pochodzący z różnych krajów: Białorusi, Czech,
Rumunii, Chorwacji, Słowacji, Niemiec, Finlandii, Rosji, Litwy, Łużyc. Ostatnie
spotkanie odbyło się w 2018 roku. Spotkania z pisarzami mogą stanowić zachętę
do odwiedzenia biblioteki przez osoby pochodzące z danego kraju, miłośników
danego kraju, a także osoby zainteresowane kulturą, językiem i literaturą danego
kraju.
https://www.biblioteka.pila.pl/biblioteka.php?lang=pl&id_strony=159

Powiatowy Urząd Pracy

W październiku 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pilce odbyła się
konferencja „Biznes Bez Granic – jak wejść na rynek międzynarodowy”. Jedno
z wystąpień dotyczyło zatrudniania cudzoziemców, prowadzone było przez
panią Ewę Dornę, dyrektorkę Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Konferencja
skierowana była do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to przykład
zachęcenia pracodawców do zatrudniania cudzoziemców w firmie, poprzez
przekazanie im rzetelnej wiedzy i praktycznych porad na temat zatrudniania tej
grupy osób.
https://www.powiat.pila.pl/aktualnosci/3672,biznes‐bez‐granic‐nowe‐
mozliwosci‐dla‐przedsiebiorcow‐z‐powiatu‐pilskiego

dr hab. Magdalena Krysińska‐
Kałużna

Dr hab. Magdalena Krysińska‐Kałużna jest jedną z osób aktywnie działających
w Koninie, która do organizuje różnego rodzaju spotkania i akcje tematyczne.
Podczas rozmowy telefonicznej przyznała, że środowisko konińskie nie jest
zainteresowane tematyką wsparcia cudzoziemców. Ona sama, z racji
zainteresowań badawczych organizuje takie działania w Koninie, najczęściej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. m.in.: w październiku 2019
zorganizowała pikietę protestacyjną w sprawie ataku Turcji na Kurdów w Syrii,
w styczniu 2020 spotkanie z redaktorem portalu Kurdystan.info, Rafałem
Rudnickim „Syria Kurdowie Rożawa – stan aktualny”, w kwietniu 2019 w ramach
Akademii Demokracji współorganizowała i prowadziła w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Koninie spotkania w ramach cyklu: „Wielokulturowy Konin”
z pastorem najstarszej parafii ewangelicko–reformowanej w Polsce, Tadeuszem
Jelinkiem, w 2016 roku współorganizowała Dzień Uchodźcy w Koninie.

potencjalni partnerzy

Potencjalnym podmiotem do współpracy może być również Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Koninie, która w ubiegłych latach zapraszała studentów zza
granicy.
https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/86256/cudzoziemcy_w_pwsz
W Koninie działa jeszcze kilka organizacji pozarządowych, m.in. Fundacja
"Wiosna w Sercu" oraz Fundacja Sercem Przyprawiona, które w swojej
działalności statutowej mają zapisy umożliwiające im podejmowanie działań na
rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin
i osób, wspierania osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, cudzoziemców, bezdomnych i innych
potrzebujących pomocy.

Źródło: opracowanie własne
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Wnioski z analizy danych zastanych dotyczących inicjatyw
na rzecz integracji cudzoziemców
Przegląd inicjatyw lokalnych na rzecz cudzoziemek i cudzoziemców w Wielkopolsce wskazuje
na kilka istotnych zagadnień, na które warto zwrócić uwagę w planowaniu działań i dystrybucji środków
na integrację społeczną dla tej grupy w województwie wielkopolskim:
1. Lokalne inicjatywy na rzecz integracji cudzoziemców w Wielkopolsce są raczej niewidoczne.
Informacje w internecie i lokalnej prasie są często nieaktualne, skupione wyłącznie
na określonej spektakularnej akcji, która się odbyła, a nie na codziennych działaniach. Część
akcji opisanych jest wyłącznie na stronach internetowych instytucji/organizacji je
podejmujących. Informacje te nie docierają często do grupy docelowej ani osób
zainteresowanych problematyką, które mogłyby być partnerem w kolejnych lokalnych akcjach.
Część działań odbywa się w sposób nieformalny i trudno do nich dotrzeć realizując desk
research. Autorki niniejszego opracowania weryfikowały informacje dostępne w internecie
poprzez kontakt bezpośredni z wybranymi liderami akcji.
2.

Nierównomierna dystrybucja inicjatyw w województwie wielkopolskim.
Największa liczba inicjatyw skupiona jest w największych ośrodkach (Poznań, Leszno i Kalisz).
Wiąże się to zarówno z obecnością cudzoziemek i cudzoziemców w tych miejscach, jak
i obecnością infrastruktury – organizacji pozarządowych, liderów, samorządów lokalnych lub
pozyskanych środków zewnętrznych, które wpływają na motywację do podejmowania działań.

3. Działania lokalnie są intensyfikowane w sytuacji obecności miejscowego lidera
W Poznaniu takim liderem jest Migrant Info Point, w Lesznie Centrum Aktywności Twórczej,
a w Kaliszu – Caritas. Kluczowe są tu dostępne środki finansowe: budżet Miasta Poznania,
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Lokalni liderzy skupiają inne organizacje i instytucje
w danej miejscowości, które stają się partnerami w działaniach. Znalezienie lokalnego lidera
jest trudne z poziomu desk research. Czasem działania na rzecz cudzoziemek i cudzoziemców
mogą być zainicjowane przez osobę indywidualną, która znajdzie w swoim środowisku
partnerów do działania w instytucjach otwartych do podjęcia tematu wsparcia integracji
cudzoziemców.
4. Kluczowa jest diagnoza i sieciowanie.
W kilku miejscowościach w Wielkopolsce działania lokalne zostały zainicjowane lub
zintensyfikowane dzięki diagnozie sytuacji migrantek i migrantów w danej miejscowości oraz
lokalnych zasobów: instytucji, organizacji, liderów, przedstawicieli migrantów. Projekty te
wymagały wsparcia merytorycznego osób i instytucji, przedstawienia dobrych praktyk
i wsparcia w realizacji własnych inicjatyw na rzecz integracji cudzoziemców. Warto
kontynuować ten model. Został on opisany w publikacji „Od czego zacząć?”58 – praktyczny

58

„Od czego zacząć?” – praktyczny przewodnik o tym, jak rozpocząć współpracę tam, gdzie chcemy rozwijać
integrację z cudzoziemcami http://migrant.poznan.pl/pl/publikacje/czego‐zaczac‐praktyczny‐przewodnik‐o‐
tym‐rozpoczac‐wspolprace‐chcemy‐rozwijac‐integracje‐cudzoziemcami/ (dostęp 18.01.2020).
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przewodnik o tym, jak rozpocząć współpracę tam, gdzie chcemy rozwijać integrację
z cudzoziemcami.
5. Działania realizowane wraz z cudzoziemcami.
Warunkiem skutecznych projektów na rzecz integracji cudzoziemek i cudzoziemców jest
dotarcie z ofertą oraz zaproszenie do współpracy i współtworzenia działań tej grupy.
W projektach, które można brać za dobrą praktykę, zaangażowane są osoby, które
przyjechały do Polski jakiś czas temu – są to zarówno wolontariuszki i wolontariusze, jak
i osoby pracujące w projektach, znające kilka języków i potrafiące zachęcić do udziału
zarówno miejscowych, jak i nowoprzybyłych mieszkańców. Niektóre organizacje korzystają
z obecności wolontariuszek i wolontariuszy, którzy przyjechali w ramach projektu EVS, inne
zatrudniają pracowniczki i pracowników pochodzących z innych krajów.
6. Brak projektów/działań wychodzących poza daną miejscowość.
Wynika to ze specyfiki zagadnienia (integracja cudzoziemców ma się odbywać na poziomie
lokalnym) oraz trudności organizacyjnych – pozyskiwanie partnerów jest czasochłonne,
a koszty związane z realizacją zadań w innym miejscu wyższe. Pojedyncze projekty, które były
podjęte w tym zakresie wskazują jednak na trwałość i skuteczność takiego podejścia (np.
współpraca Migrant Info Point z Centrum Aktywności Twórczej spowodowała wzrost działań
na rzecz cudzoziemek i cudzoziemców w Lesznie).
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7. Wnioski i rekomendacje
W ostatnich latach liczba cudzoziemców w Wielkopolsce stale rośnie. Migracja, z którą
mamy do czynienia w województwie jest nowym zjawiskiem, a jednocześnie niezwykle
istotnym w kontekście przygotowywania działań dotyczących rozwoju potencjału
mieszkańców. W związku z brakiem wiedzy nt. przebiegu procesu integracji migrantów
w Wielkopolsce, przydatna będzie analiza obecnej sytuacji bazująca na badaniach terenowych
uwzględniających perspektywę migrantów i społeczeństwa przyjmującego (w tym instytucji).
Właściwe rekomendacje należy sporządzić po przeprowadzeniu wskazanych badań. Na poziomie
niniejszej analizy wstępnie proponujemy pewne kierunki rozwoju oraz niektóre działania, które
ujawniły się na tym etapie analizy danych.
W obszarze dotyczącym integracji przybyszów i społeczeństwa przyjmującego ważne jest jak
najwcześniejsze rozpoczęcie działań integracyjnych wobec nowych przybyszy, dostosowanie
ich do lokalnej/regionalnej specyfiki oraz przekonanie lokalnych społeczności o potrzebie
podejmowanych działań. Istotne jest jasne formułowanie celów, koordynacja prowadzonych działań
oraz współpraca pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w integrację59. Cenne jest też wykorzystanie
wiedzy i doświadczeń instytucji już praktykujących integrację na szczeblu lokalnym.
Nie do przecenienia w tym temacie jest rozwijanie współpracy ponad‐instytucjonalnej
podmiotów zainteresowanych integracją migrantów. Współpraca różnych podmiotów
pomaga m.in. w: zwróceniu uwagi różnych instytucji na sprawy dotyczących migrantów,
w tym na integrację; budowaniu wiedzy i świadomości w tym zakresie, wskazywaniu potrzebnych
działań i możliwych rozwiązań; postrzeganiu integracji jako procesu wymagającego współpracy wielu
różnych podmiotów; budowaniu świadomości dot. potrzeby rozwiązań strukturalnych; tworzeniu
polityki dotyczącej zjawiska migracji i migrantów, a także wprowadzaniu w życie poszczególnych
rozwiązań.
Poza wzmacnianiem kompetencji instytucji realizujących konkretne zadania wobec
cudzoziemskich mieszkańców, trzeba zadbać o włączenie w sieć współpracy na rzecz
integracji także tych placówek, do których migrantki i migranci mogą, ale nie muszą trafić,
a które w procesie integracji społecznej odgrywają bardzo ważną rolę. Są to m.in. domy kultury,
biblioteki czy kluby seniora. W związku z tym warto zadbać o ich udział we współpracy
międzyinstytucjonalnej, docenić ich możliwości i potencjał, trwale umieścić na mapie instytucji
wspierających integrację cudzoziemców. Włączenie tych podmiotów może się też odbywać dzięki
inicjowaniu przez miasto, gminę, powiat lub województwo adekwatnych działań.
Potrzebna jest aktualna diagnoza możliwie wyczerpująco wykazująca aktualnie działające
instytucje i organizacje zainteresowane integracją migrantów, a także określająca
kompetencje poszczególnych instytucji z zakresu integracji społecznej cudzoziemców.
Sprecyzowania wymagają ewentualne luki w tym zakresie. Warto byłoby przyjrzeć się, które
z instytucji realizują lub mogłyby realizować działania w poszczególnych wymiarach integracji
społecznej cudzoziemców, z jakimi innymi partnerami mogłyby współpracować, jak w ramach
realizowanych zadań wspierać proces integracji.

59

Bieniecki M., Pawlak M. (red.), Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2012.
http://mikolajpawlak.bio.uw.edu.pl/wp‐content/uploads/sites/16/2015/01/praktyki_integracji.pdf
30.01.2020).

57

(dostęp

Należy informować samorządowców oraz przedstawicieli różnych podmiotów o kwestiach
dotyczących migrantów i ich integracji, tj. obecności cudzoziemców w regionie, ich sytuacji
formalno‐prawnej i społeczno‐ekonomicznej, ich potrzebach, pożądanych formach
wsparcia, których zapewnienie mogłyby leżeć po stronie gmin. Można w tym celu wykorzystać
potencjał instytucji badawczych i organizacji pozarządowych, które od dawna zajmują się tą tematyką
w województwie i rozwinąć współpracę między tymi podmiotami a samorządem. Przykładowym
efektem współpracy mogą być warsztaty/szkolenia/prezentacje dla radnych, urzędników,
i przedstawicieli różnych podmiotów.
Poprawy wymaga oferta wsparcia cudzoziemców. Można np. rozwijać w województwie
wsparcie „w jednym miejscu”, oferujące kompleksową pomoc dla cudzoziemców
w różnych kwestiach, które mogłyby powstać w innych miejscowościach. Dodatkowo należy
ustawicznie wzmacniać kompetencje pracowników wszystkich urzędów po to, by byli oni w stanie
skutecznie obsłużyć cudzoziemskich mieszkańców.
Wspieranie cudzoziemców powinno być konsekwencją uwzględniania specyficznej sytuacji
tej grupy mieszkańców. Należy tym osobom zapewnić możliwie dogodne warunki
dopełnienia wymaganych od nich formalności, co najmniej poprzez umożliwienie łatwego
dostępu do informacji o procedurach, których muszą dopełnić. W tym celu można rozwinąć wiele
pomocnych działań informacyjnych na poziomie regionalnym oraz lokalnym.
W polskich instytucjach publicznych osobą pierwszego kontaktu są z reguły polskojęzyczni
(wyłącznie) pracownicy recepcji/portierni. By zadbać o możliwość lepszej komunikacji
językowej, w innym języku niż polski, można np. zastosować rozwiązanie przyjęte przez
jeden z wielkopolskich banków, który przy wybranych stanowiskach i okienkach umieszcza informację:
„We speak English here”. Niezwykle cenne jest też tłumaczenie swojej oferty na inne języki, na stronie
internetowej i w postaci ulotki. Czasem wystarczy dostosowanie istniejących instrumentów i instytucji
do potrzeb imigrantów i propagowanie ich wśród zainteresowanych grup. Przykładem może być
inicjatywa z 2014 r. kiedy to rozszerzono formułę Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera
Przedsiębiorczości i jego promocji w taki sposób, by bardziej otworzyć go na imigrantów.
Działania informacyjne tego typu są istotne w poszczególnych obszarach tematycznych, w których
poruszają się migrantki i migranci. Na przykład w celu ułatwienia dostępu cudzoziemców do
opieki medycznej potrzebna jest poprawa dostępu do informacji dotyczącej zasad
korzystania z systemu opieki zdrowotnej obowiązującego w Polsce – zarówno dla
migrantów, jak i pracowników medycznych – dotycząca praw i potrzeb cudzoziemców. Można wyróżnić
wiele takich obszarów – dostępu do edukacji, inicjatyw kulturalnych, wydarzeń sportowych,
wolontariatu. Tymi aspektami można zająć się na poziomie samorządowym, wzmacniając przepływ
informacji, tworząc struktury lub ułatwiając i zapewniając tłumaczenia niezbędnych informacji.
Potrzebne są działania ukierunkowane na zatrzymywanie migrantów, którzy już
przyjechali i mieszkają w województwie. Przykładem są tu tymczasowo przebywający
pracownicy, którzy nie znają swoich praw, nie wiedzą też, jakie kroki powinni podjąć, żeby
pozostać w mieście/regionie. Istotna tutaj byłaby współpraca z pracodawcami.
Innym przykładem są cudzoziemscy studenci oraz absolwenci polskich uczelni. Samorząd
i uczelnie wyższe zainteresowane przyciąganiem studentów cudzoziemskich powinny brać
odpowiedzialność za stworzenie warunków sprzyjających ich pomyślnej integracji
i zachęcać absolwentów do pozostania w Polsce, również po studiach. Jednym z ważniejszych
aspektów przy podejmowaniu przez studentów i absolwentów decyzji o dalszych etapach migracji jest
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rynek pracy, dlatego cennym źródłem informacji byłaby skierowana do nich baza danych pracodawców
oferujących staże, praktyki oraz zatrudnienie po zakończeniu edukacji.
Na poziomie samorządowym warto inicjować działania wspierające migrantki i migrantów
w ubieganiu się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zaskakujące jest,
że wciąż niewiele osób je posiada (obecnie to 447 osób). Jest to korzystna podstawa pobytu,
udzielana na czas nieoznaczony, dająca swobodę na rynku pracy, dzięki czemu bardzo sprzyjająca
integracji. Mała obecnie liczba zezwoleń tego typu może oznaczać, że osoby przebywające
w Wielkopolsce nadal są tu krócej niż 5 lat, albo może wynikać np. z faktu, że przerwały swój pobyt na
dłużej niż 6 miesięcy. Diagnoza realnych powodów pozwoli zaprojektować adekwatne działania
wspierające cudzoziemców i ich integrację.
Jednocześnie wsparcia samorządu potrzebują ci wszyscy migranci, którzy przebywają w Polsce
mniej niż 5 lat i do czasu są szczególnie narażeni na rozmaite trudności adaptacyjne, zatem powinni
dostać jak najlepsze wsparcie ze strony społeczeństwa przyjmującego.
Przykładem wsparcia migrantów zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości może
być tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości otwartych na imigrantów. Pozwalają one
na rozwijanie działalności gospodarczej pod własną nazwą, jednak bez konieczności
rejestrowania jej, gdyż taka aktywność odbywa się pod NIP‐em i REGON‐em inkubatora. Co więcej,
imigrant może prowadzić działalność w programie preinkubacji bez konieczności spełnienia wymogów
opisanych w ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a udział
w takim programie daje podstawę prawną do legalizacji pobytu w Polsce. Poznański Ośrodek
Doradczo‐Szkoleniowy planuje już przetłumaczenie na język angielski strony http://startup.poznan.pl/,
co może być dobrym początkiem dla wspierania imigranckich start‐up’ów60.
To niektóre przykłady możliwych usprawnień i/lub konkretnych propozycji działań. Najczęściej
możliwość ich prowadzenia będzie wiązała się z przeznaczonymi na ten cel finansami, dlatego na koniec
przypominamy o tym, że projektowane badania terenowe powinny też objąć kwestię dostępnych
środków finansowych na przedmiotowe działania. Diagnoza pozwoliłaby sprawdzić, czy i jakie fundusze
są dostępne w wielkopolskich gminach lub czy są planowane w najbliższym czasie określone
finansowania na poziomach krajowym/ regionalnym/ gminnym.
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