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Sprawozdanie z misji do Polski, 18-19 stycznia 2016 r.

W grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r. delegacje EKES-u odwiedziły 11 państw członkowskich UE, aby 

spotkać się z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego pracującymi z migrantami i ustalić, 

z jakimi borykają się one problemami, jakie mają potrzeby, co im się nie udaje i jakie odnoszą 

sukcesy, jak również aby określić najlepsze praktyki, które różne podmioty stosują w obliczu 

trwającego kryzysu uchodźczego, i w ostatecznym rozrachunku zapewnić wkład w proces 

kształtowania polityki UE. W delegacji do Polski udział wzięli: Stéphane Buffetaut (Francja, Grupa 

Pracodawców), Adam Rogalewski (Polska, Grupa Pracowników) i Karolina Dreszer-Smalec (Polska,

Grupa Innych Podmiotów), a także Barbara Walentynowicz z sekretariatu EKES-u. 

1. Podsumowanie

Coraz większy napływ uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nie wpłynął na sytuację 

w Polsce. Z danych polskiego Urzędu do spraw Cudzoziemców wynika, że w ostatnich pięciu latach 

liczba osób ubiegających się o azyl w Polsce nie uległa większym wahaniom w ujęciu rocznym (od 

6 tys. do 15 tys. osób zwróciło się o ochronę międzynarodową w latach 2009–2014; szczególnie dużą 

liczbę podań złożono w 2013 r.). Szacuje się, że w 2015 r. liczba ta wyniosła około 10–11 tys. Wielu 

azylantów przybywa wraz ze swoimi rodzinami, a stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 49% do 51%. 

Osoby ubiegające się o azyl (styczeń–październik 2015 r.) pochodzą głównie z Federacji Rosyjskiej 

(w większości z Czeczenii) – ich liczba wynosi 6100 osób, a więc około 60% wszystkich 

wnioskodawców – oraz Ukrainy (około 2000 osób), Gruzji i innych republik postradzieckich. 

W okresie między styczniem a październikiem 2015 r. do Polski przybyło 279 Syryjczyków.

Znaczna większość procedur dotyczących wniosków o udzielenie azylu jest umarzana ze względu na 

fakt, że składające je osoby rejestrują się na granicy, ale nie przebywają w kraju. Odsetek 

pozytywnych decyzji (nawet przy wyłączeniu procedur umorzonych) jest bardzo niski. 100% 

pozytywnych decyzji wydawanych jest jednak w przypadku osób ubiegających się o azyl, które 

pochodzą z Syrii, Libii, Iraku i Palestyny. 

Dla wielu osób starających się o ochronę międzynarodową Polska jest państwem tranzytu.

Zagrożenie bezdomnością i bezrobociem, a także wyższe korzyści finansowe w krajach Europy 

Zachodniej zniechęcają uchodźców do pozostania w Polsce. Przeszkodą wydaje się być również 

język.   

Z drugiej strony, wielu Ukraińców przyjeżdża do Polski na podstawie uproszczonej procedury 

wydawania wizy, w ramach której nie muszą zwracać się o ochronę międzynarodową. Obecnie 

w Polsce legalnie mieszka około 50 tys. Ukraińców. 

W przeciwieństwie do większości państw członkowskich UE, w Polsce nie ma obowiązku 

przydzielenia opiekuna nieletnim pozbawionym opieki po procedurze przyznania azylu. Użyteczna 

mogłaby okazać się ogólnopolska lista takich opiekunów, którzy mogliby jak najlepiej reprezentować 

interesy dziecka we wszystkich sytuacjach.
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We wrześniu 2015 r. Polska zgodziła się na relokację (z Grecji lub z Włoch) lub przesiedlenie

(spoza UE) w latach 2016–2017 około 6500 uchodźców pochodzących z Syrii, Iraku i Erytrei. Nowy 

rząd (sprawujący władzę od listopada 2015 r.) oświadczył jednak, że w 2016 r. Polska jest 

przygotowana na przyjęcie jedynie 400 uchodźców. Zakłada się, że w 2017 r. przyjęto by kolejnych 

6100 uchodźców. 

Okres dwóch lat pozwala na łatwe osiągnięcie zdolności operacyjnej (ośrodki dla uchodźców, 

podstawowa pomoc) do przyjęcia 6500 osób (wymagałoby to niewielkich zmian w przydziałach 

budżetowych) bez wprowadzania zamieszania. Podpisano np. umowy z obiektami, które mogą pełnić 

rolę ośrodków dla uchodźców (np. starsze ośrodki wypoczynkowe). Taka liczba osób zasadniczo nie 

wpłynęłaby w żaden sposób na rynek pracy. Mimo stosunkowo wysokiej stopy bezrobocia (ok. 10%), 

w 2014 r. 43 tys. obcokrajowców otrzymało w Polsce pozwolenie na pracę.  

Polska nie ma jednak jeszcze dobrze opracowanej polityki integracyjnej w stosunku do migrantów

i/lub uchodźców. Ze sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli z listopada 2015 r.
1
 wynika, że system 

pomocy udzielanej osom objętym ochroną międzynarodową nie służy jeszcze wystarczająco podjęciu 

przez nich samodzielnego życia po zakończeniu okresu przejściowego. Większość z nich nie mówi 

jeszcze wystarczająco dobrze po polsku i doświadcza trudności w znalezieniu stałego zatrudnienia 

i mieszkania. Pozbawieni konsekwentnej opieki państwa, uchodźcy nie są w stanie sami nadrobić 

różnic dzielących ich od reszty społeczeństwa i grozi im marginalizacja. 

Lukę tę wypełniają organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które oferują wiele usług lub 

rodzajów pomocy służących integracji, takich jak kursy językowe, pomoc prawna, usługi 

informacyjne, imprezy kulturalne i tłumaczenia ustne, brak jednak wszechstronnego podejścia, 

którym zarządzałby rząd. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego są pionierami innowacyjnego 

podejścia do migracji i mogą szybko dostosować się do zmieniających się potrzeb. Oferowana przez 

nie pomoc zależy jednak niemal wyłącznie od przyznawanych na krótki okres grantów z unijnych 

funduszy, przez co nie mogą one planować swoich działań na rzecz integracji w dłuższej 

perspektywie. Zrównoważone i rozsądne finansowanie ich działań ma kluczowe znaczenie dla 

dalszego funkcjonowania i utrzymania specjalistycznej wiedzy. Organizacjom społeczeństwa 

obywatelskiego brak koordynacji działań czy też koordynującego organu patronackiego. 

Polacy nie są przyzwyczajeni do różnorodności kulturowej, religijnej czy językowej Większość 

polskiego społeczeństwa bardzo niechętnie odnosi się do przyjmowania uchodźców, zwłaszcza 

muzułmanów. Często postrzega się muzułmanów jako zagrożenie dla polskiej kultury i dziedzictwa. 

W Polsce mieszka jednak obecnie 3 tys. czeczeńskich muzułmanów, nie wzbudzając oburzenia opinii 

publicznej. Ta opierająca się na strachu przed obcym postawa negatywna występuje alarmująco 

często wśród ludzi młodych. 

Obawy te są powielane przez większość polskich mediów, które nie zawsze przedstawiają uchodźców 

w sposób zrównoważony, lecz raczej rozpowszechniają nieścisłe informacje na ich temat i powtarzają 

stereotypy.

1 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-systemie-pomocy-spolecznej-dla-uchodzcow.html.
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Od kampanii wyborczej we wrześniu oraz październiku 2015 r. również postawa partii rządzącej 

Prawo i Sprawiedliwość (która w wyborach 25 października 2015 r. uzyskała większość 

parlamentarną) w stosunku do uchodźców jest negatywna. Wrogość w stosunku do uchodźców jest 

również zauważalna wśród partii opozycyjnych. Niewielka zdaje się być wola polityczna do 

wypełnienia postanowień porozumień europejskich dotyczących relokacji i ogólnie rzecz biorąc 

sprzyjania integracji uchodźców i migrantów. 

Pełniący ważną rolę w polskim społeczeństwie kościół katolicki nie zajął wyraźnego stanowiska 

w tej sprawie. Z jednej strony, hierarchia stosuje się do stanowiska papieża Franciszka, ale z drugiej, 

wielu zwykłych księży nie popiera tego podejścia ani nie przekazuje go wiernym. 

Niektóre samorządy lokalne, np. w Warszawie, Lublinie czy Gdańsku uruchamiają znaczące 

inicjatywy mające na celu przyjmowanie uchodźców i ich integrację. Organizują współpracę między 

departamentami oraz przygotowują strategie długoterminowe i plany finansowe. 

2. Opis posiedzeń 

a) Urząd do spraw Cudzoziemców 

Polski Urząd do spraw Cudzoziemców jest krajowym organem rządu odpowiedzialnym za wjazd, 

tranzyt i pobyt obcokrajowców w Polsce, a także za przyznawanie im międzynarodowej ochrony.

Polska ma ograniczone doświadczenie w dziedzinie azylu, co wynika z ratyfikacji konwencji 

genewskiej dopiero w 1991 r. Z danych wynika, że uchodźcy nie są zainteresowani dłuższym 

pobytem w Polsce ze względu na nieznajomość języka, ograniczone możliwości w dziedzinie 

zatrudnienia i zamieszkania, a także niewystarczającą pomoc i kapitał społeczny (brak 

diaspory).

b) Wizyta w ośrodku dla uchodźców w Dębaku (zarządzanym przez Urząd do spraw 

Cudzoziemców)

Ośrodek dla uchodźców jest jedną z czterech placówek państwowych; pozostałe ośrodki są 

wynajmowane od prywatnych właścicieli. Ośrodek w Dębaku znajduje się w dawnych koszarach 

wojskowych, w środku lasu (w odległości 2km od przystanku kolejki podmiejskiej). Ośrodek jest 

obecnie częściowo remontowany, dlatego przebywa w nim jedynie około 48 osób ubiegających się 

o azyl (w tym 15 dzieci); docelowo może on przyjąć 120 osób. Mieszkający w nim uchodźcy mają 

godziwe warunki mieszkaniowe i odpowiednie jedzenie, a także korzystają z bezpłatnej opieki 

lekarskiej i kursów języka polskiego. Zajęcia nie są obowiązkowe, a zainteresowanie nimi jest 

niewielkie (poza dziećmi). Uchodźcy przebywający w ośrodku mają prawo do miesięcznego 

kieszonkowego w wysokości 70 PLN (około 17 EUR) na osobę dorosłą oraz do dodatku na dziecko. 

Po złożeniu podania mogą podejmować pracę przez okres sześciu miesięcy. Państwo oferuje jedynie 

usługi podstawowe, dlatego kluczowe znaczenie ma pomoc organizacji pozarządowych, które 

zajmują się poradnictwem oraz zajęciami w dziedzinie edukacji, poszukiwania pracy czy kultury.  

c) Biuro UNHCR w Polsce i Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Obecna rola Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce polega 

m.in. na doradztwie w zakresie spraw związanych z azylem dla straży granicznej, policji, 
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pracowników socjalnych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prawnych, a także na 

monitorowaniu podejmowanych przez nie działań. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka to polska organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony 

praw człowieka i należąca do Międzynarodowej Helsińskiej Federacji na rzecz Praw Człowieka. 

Prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka udzielają bezpłatnej pomocy prawnej polskim 

obywatelom i uchodźcom, a także monitorują proces stanowienia prawa i pracę instytucji 

publicznych.

Przedstawiciele obydwu organizacji przedłożyli wyważoną analizę polityki rządu, podkreślając np., 

że większość funduszy jest przeznaczana na nadzór granic i administrację, a nie na działania 

integracyjne, które stanowią zaledwie 20% wydatków, nawet w projekcie budżetu opartym na 

przydziale środków UE na relokowanych uchodźców. 

Ograniczona wydaje się być koordynacja między organami rządowymi, między rządem 

a organizacjami pozarządowymi, a także między samymi organizacjami pozarządowymi. 

Choć polska polityka integracyjna została zapoczątkowana cztery lata temu, wciąż znajduje się na 

wczesnym etapie rozwoju. Najlepszym źródłem informacji dotyczących potrzeb w zakresie integracji, 

takich jak dostęp do informacji na temat praw, rynku pracy, mieszkań, pomocy prawnej itp., są często 

opinie i sugestie samych uchodźców. 

W ostatnim czasie negatywne nastawienie do uchodźców w Polsce (a także, ogólnie rzecz biorąc, do 

cudzoziemców) jeszcze się nasiliło. Obejmuje ono również nawoływanie do nienawiści zarówno 

przez polityków, jak i przez media. Dominująca wizja opiera się na strachu – obawa przed 

terroryzmem, chorobami czy przestępczością – a także na negatywnych doświadczeniach związanych 

z marginalizacją migrantów w Europie Zachodniej. Tego rodzaju narracja jest powielana przez środki 

przekazu na wszystkich poziomach (od mediów lokalnych po krajowe). Biuro UNHCR przesyła 

Polskiej Agencji Prasowej oświadczenia mające na celu sprostowanie błędnych informacji 

w mediach. Ponadto organizuje szkolenia dla dziennikarzy i przygotowuje materiały informacyjne. 

d) Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) – Polska 

Działania IOM skupiają się na propagowaniu legalnej migracji i integracji. Polski oddział 

Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji świadczy telefoniczne i internetowe usługi informacyjne 

dla migrantów i pracodawców. Dąży do ochrony migrantów przed wykorzystywaniem, zwłaszcza za 

pomocą specjalnego funduszu.  

Również IOM odnotowała nasilenie się postaw antyimigranckich. Z ankiety, jaką przeprowadziła 

niedawno ta organizacja, wynika, że zdaniem 29% respondentów cudzoziemcy niszczą jedność 

polskiego społeczeństwa i destrukcyjnie wpływają na polską kulturę. Z kolei 25% badanych uważa, 

że obcokrajowcy stanowią 10 lub więcej procent ludności Polski (w rzeczywistości ich odsetek 

wynosi około 1%).  

Oddział IOM zapoczątkował dobrą praktykę polegającą na ogłaszaniu dorocznego konkursu „Złote 

Wachlarze”, skierowanego do organizacji i osób przyczyniających się do lepszej integracji 
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cudzoziemców w Polsce i do przekazywania ich pozytywnego wizerunku. Organizacje pozarządowe 

wykonują dużą ilość użytecznej pracy, ale ich finansowanie jest niestabilne.  

e) Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Podczas dyskusji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich omówiono postawę nowego polskiego rządu 

i jego wolę polityczną w zakresie aktywnego zajęcia się uchodźcami i ich integracją, a także obecną 

negatywną narrację na ten temat. Jeśli chodzi o rosnącą ksenofobię, rzecznik podkreślił potrzebę 

antydyskryminacyjnej edukacji i środków mających na celu zwiększenie świadomości na temat 

globalnych tendencji.

Jak wynika ze sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli o systemie pomocy społecznej dla uchodźców 

z listopada 2015 r., w praktyce państwowe programy integracyjne nie działają prawidłowo. Jednakże 

na poziomie lokalnym można odnotować liczne pozytywne wydarzenia. Na przykład, mimo braku 

strategii politycznej na poziomie krajowym, kilka miast przygotowuje własną politykę integracyjną 

oraz rozwiązania w dziedzinie wielokulturowości. 

Interesujące jest tutaj wejście w życie (w kwietniu 2016 r.) dyrektywy 2014/54/UE w sprawie 

środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego 

przepływu pracowników. Wymaga się w niej od państw członkowskich ustanowienia krajowych 

organów zapewniających wsparcie i poradnictwo prawne migrującym pracownikom unijnym 

(„organów promujących równe traktowanie”). Dyrektywa mogłaby stanowić punkt wyjścia dla 

utworzenia przyjaznego otoczenia dla pracowników z innych państw członkowskich, 

a prawdopodobnie również i dla innych migrantów.  

f) Dwa posiedzenia w formie okrągłego stołu z organizacjami pozarządowymi:

Posiedzenie w Centrum Wielokulturowym w Warszawie – uczestniczące organizacje: Fundacja 

„Inna Przestrzeń”, Fundacja „Ocalenie”, Fundacja „Afryka Inaczej”, Fundacja „Adulis”, 

Fundacja dla Somalii, stowarzyszenie „Refugees Welcome”, Fundacja „Ośrodek Badań nad 

Migracjami”.

Posiedzenie w Instytucie Spraw Publicznych – uczestniczące organizacje: Instytut Spraw 

Publicznych, Fundacja Refugee.pl, Fundacja „MultiOcalenie”, Fundacja „Nasz Wybór”,

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. 

Ze względu na niewielką skuteczność programów integracyjnych, to organizacje pozarządowe 

organizują większość działań, w tym pomoc prawną i psychologiczną, usługi w zakresie poradnictwa 

i tłumaczenia ustnego, pomoc materialną (ubrania, podręczniki szkolne i leki), kursy językowe, 

wspieranie w wejściu na rynek pracy, poradnictwo w zakresie rozpoczynania działalności 

gospodarczej, edukację społeczna, wydarzenia kulturalne, wsparcie lokalnej społeczności, kluby dla 

młodych matek-migrantek oraz inne działania mające na celu integrację i dobre samopoczucie 

uchodźców. Pełnią również funkcję badaczy, rzeczników i doradców na poziomie lokalnym 

i krajowym. Szczebel lokalny ma ogromne znaczenie, gdyż to na tym poziomie rzeczywiście zachodzi 

integracja.
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Organizacje pozarządowe finansowane są niemal wyłącznie poprzez granty z funduszy europejskich

(Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, ESF) przydzielane przez polski rząd. Na cel ten nie przeznacza 

się środków z budżetu krajowego, dlatego fundusze europejskie, które należałoby w zasadzie 

kierować na wsparcie dodatkowe, stanowią główne źródło finansowania (wraz z grantami EOG 

i Szwajcarii).

Ponadto od organizacji pozarządowych wymaga się własnego wkładu finansowego, co utrudnia ich 

sytuację.  W związku z nowymi przepisami dotyczącymi Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 

organizacje pozarządowe nie mogą zwracać się o niektóre koszty pośrednie wykraczające poza koszty 

związane z koordynacją, która to procedura była łatwiejsza w ramach Europejskiego Funduszu na 

rzecz Uchodźców i Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Zbyt 

mało zasobów przeznacza się na badania i analizy, które ułatwiłyby określenie rzeczywistych potrzeb 

migrantów i uchodźców. 

W okresie przejściowym między Europejskim Funduszem na rzecz Uchodźców i Europejskim 

Funduszem na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich a Funduszem Azylu, Migracji i Integracji 

w 2015 r. doszło do półrocznej przerwy w finansowaniu, w związku z czym wiele organizacji musiało 

drastycznie ograniczyć swoją działalność, co negatywnie wpłynęło na społeczność migrantów (np. 

w tym okresie praktycznie nie organizowano kursów języka polskiego). Choć korzystanie z nowego 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji miało być łatwiejsze, związane z nim procedury biurokratyczne 

wydają się obecnie bardziej kłopotliwe, przynajmniej w Polsce: np. funduszem zarządzają teraz dwa 

organy rządowe a nie, jak wcześniej, jeden.  

Wszystkie organizacje podkreśliły trudności doświadczane w związku z krótkoterminowym 

planowaniem finansowym Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w Polsce. Choć fundusz europejski 

obejmuje okres sześciu lat, jest podzielony na granty na krótkie okresy jedno- lub dwuletnie, 

ogłaszane w krótkim terminie. Finansowanie powinno uwzględniać również budowanie zdolności 

instytucjonalnej organizacji pozarządowych, zwłaszcza z myślą o zapewnieniu stabilnych warunków 

zatrudnienia.

Najlepsze praktyki organizacji pozarządowych: 

 broszury po arabsku zawierające podstawowe informacje o Polsce (społeczeństwo, opieka 

medyczna, szkolnictwo) rozdawane w samolotach, którymi uchodźcy z Syrii przybywają do 

Polski, w tym specjalne broszurki dla dzieci;

 wielokulturowa edukacja w szkołach (począwszy od przedszkoli) i warsztaty oferowane przez 

pochodzących z innych krajów pedagogów, prezentujących własną kulturę po polsku;   

 opiekowanie się uchodźcami przez innych uchodźców, dłużej przebywających na terenie 

kraju;

 programy mieszkaniowe – organizacje pozarządowe kontaktują osoby dysponujące wolnym 

pokojem z uchodźcami (za symboliczną opłatą na pokrycie kosztów, które to koszty można 

pokryć również za pomocą mikrodarowizn) lub negocjują długoterminowy wynajem na 

preferencyjnych warunkach na rynku komercyjnym i udostępniają go uchodźcom (agencja 

mieszkalnictwa socjalnego);
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 prezentacje uświadamiające przedstawiane na regularnych spotkaniach lokalnej społeczności 

(a więc nie organizowanych specjalnie w tym celu), np. na zebraniach rodzicielskich 

w szkołach; 

 organizowanie imprez dla dorosłych w dzielnicach, gdzie mieszkają migranci, z myślą 

o nawiązaniu stosunków sąsiedzkich, bez wyraźnego nawiązywania do tego konkretnego 

celu;

 wszechstronne punkty obsługi oferujące w jednym miejscu wszystkie rodzaje pomocy 

(prawną, zawodową, kursy językowe); ich koszt utrzymania jest niski dzięki zaangażowaniu 

wolontariuszy;

 internetowe radio migrantów nadające audycje w różnych językach, którego może słuchać 

diaspora posługująca się tym samym językiem w innych krajach. 

Centrum Wielokulturowe w Warszawie, niezależny organ zarządzany przez warszawski samorząd 

lokalny w ścisłej współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi, jest dobrym 

przykładem udanej inicjatywy oddolnej.

g) Posiedzenie okrągłego stołu z partnerami społecznymi:

Organizacje pracodawców: Lewiatan; Pracodawcy RP

Związki zawodowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ Solidarność), Forum 

Związków Zawodowych (FZZ)

Uczestnicy doszli do wniosku, że przybycie do Polski około 6 tys. relokowanych uchodźców nie 

miałoby zauważalnego wpływu na rynek pracy w Polsce. Podczas ogólnej dyskusji na temat 

cudzoziemców zwrócono uwagę na potencjalne ryzyko wykorzystywania i dyskryminacji, takie jak 

praca nierejestrowana i dumping socjalny. Niezbędne są skuteczne kontrole, w tym niezapowiedziane 

inspekcje pracy. Z inspekcji straży granicznej, które mogą być niezapowiedziane, wynika, że liczba 

pracowników o nieuregulowanym statusie jest wysoka (3500 osób ze skontrolowanych 17 tys.

W 2015 r.). Mamy do czynienia z luką prawną dotyczącą zagranicznych agencji zatrudniających 

w większości pracowników z Ukrainy, którzy są wyłączeni z zakresu inspekcji pracy. Prowadzi to do 

wyzysku tych pracowników na rynku pracy.

Wymiana najlepszych praktyk między partnerami społecznymi w różnych państwach członkowskich 

(np. w ramach sieci regionalnych) jest bardzo użytecznym narzędziem budowania zdolności 

w dziedzinie zarządzania różnorodnością i środków przeciwdziałających dyskryminacji. Oprócz nauki 

języka, programy integracyjne powinny uwzględniać środki wspierające wejście uchodźców na rynek 

pracy i uznanie ich zagranicznych kwalifikacji.

Choć to niełatwe zadanie, ważne jest tworzenie pozytywnego nastawienia do migrantów w miejscu 

pracy i poza nim, z myślą o przygotowaniu zarówno ich samych, jak i pracowników socjalnych, do 

integracji.
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h) Spotkanie z Polskim Forum Migracyjnym i ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego 

(ZNP)

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych (OPZZ) i jest jedynym związkiem zawodowym obejmującym wyłącznie zawód 

nauczyciela. Polskie Forum Migracyjne jest organizacją pozarządową powstałą w 2007 r., aby działać 

na rzecz poszanowania praw migrantów w Polsce. Opracowują one inicjatywy w zakresie dialogu 

międzykulturowego, również dla szkół. Wiodącym tematem spotkania była integracja dzieci 

migrujących w systemie oświatowym. 

Szkoły muszą przygotować się na przybycie wielokulturowych uczniów, a – jak przedstawiciele ZNP 

napisali w liście otwartym do ministra edukacji – nie wystarczy w tym celu przygotować tylko klas 

czy ołówków.  

Obecne szkolenia dla nauczycieli nie obejmują zagadnień z dziedziny wielokulturowości, takich jak 

zarządzanie różnorodnością czy walka z dyskryminacją. Nauczyciele powinni unikać 

„folklorystycznego” podejścia do innych kultur i wskazywać uczniom na podobieństwa 

w zainteresowaniach młodych ludzi i w napotykanych przez nich problemach. Również rodzice 

powinni otrzymywać wiarygodne informacje. 

Choć formalnie uznano inicjatywę oddolną w zakresie „opiekunów kulturowych” (nauczycieli 

pomagających uczniom, których język ojczysty nie jest językiem nauczania), a opiekunowie tacy 

zostali już wyszkoleni, nie korzysta się z ich pomocy, ponieważ nie ma takiego obowiązku. Władze 

lokalne wolą przeznaczać zasoby na inne projekty w zakresie szkolnictwa. 

Uproszczone rozumowanie i mediatyzacja mogą łatwo wpłynąć na dzieci i młodzież. Nawoływanie 

do nienawiści można zauważyć nawet w przedszkolach. Lekarstwem na takie zjawiska jest 

wielokulturowa edukacja w przedszkolach wykorzystująca postaci oparte na prawdziwych historiach.  

_____________


