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Faber prowadzi od 2013 roku projekt “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji
Imigrantów”, którego pierwszym dużym działaniem było forum robocze w Krakowie, które odbyło się w
dniach 25-27 października 2013 r. w siedzibie Jewish Community Centre. Forum było okazją do spotkania
się grona ekspertów z organizacji pozarządowych oraz instytucji państwowych i samorządowych i
przedyskutowania w formie warsztatowej kluczowych kwestii związanych z problematyką migracji.
Uważamy, iż kształtowanie polityki migracyjnej powinno się odbywać właśnie poprzez szeroką debatę
społeczną, z udziałem wielu podmiotów, w tym samych migrantów. Dlatego też ośmielamy się
sformułować podstawowy postulat ogólny, aby dokumenty programowe ministerstwa oraz zespołów
wewnątrz tej struktury rządowej mogły powstawać właśnie poprzez prowadzenie konsultacji w trakcie ich
powstawania a nie post fatum. Wpłynęłoby to pozytywnie na ich ostateczną treść i przyniosło obopólną
korzyść. Obecnie bowiem zarówno przyjęta wcześniej wizja polityki migracyjnej, jak także dokument
wykonawczy do niej posiada istotne braki, które trudno na obecnym etapie uzupełniać, nawet w drodze
korekt wprowadzanych na etapie konsultacji społecznych. Taką podstawową wadą jest przykładowo brak
uwzględniania kontekstu lokalnego i brak stworzenia systemu uprawnień i narzędzi dla samorządów
lokalnych do prowadzenia efektywnej polityki integracyjnej w stosunku do imigrantów.
Nasz projekt dotyczy tymczasem tworzenia rekomendacji dla spójnej polityki integracji imigrantów w
oparciu o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej w trzech najważniejszych w Polsce
ośrodkach imigracji: Warszawie, Krakowie i Lublinie. Planowane jest zorganizowanie dwóch kolejnych
międzysektorowych forów roboczych, które dadzą możliwość wymiany dalszych lokalnych i czasem
bardzo specyficznych doświadczeń, a udział zagranicznych ekspertów pozwoli nadać pracom kontekst
europejski. Celem forów jest wypracowanie narzędzi monitorowania i tworzenia ofert migracyjnych miast,
wsparcie lokalnych platform działania na rzecz integracji imigrantów oraz zwiększanie partycypacji
imigrantów w podejmowaniu dotyczących ich decyzji, a zatem zadania, które winny być wpisane w
założenia polityki migracyjnej państwa, a niestety nie są. W ramach projektu wsparta zostanie też debata
publiczna na temat nadania praw wyborczych niektórym imigrantom, która to tendencja jest coraz
powszechniejsza w innych krajach unijnych, a obecnie również została oszczędnie potraktowana w
przedstawionym do konsultacji dokumencie. Fundacja Inna Przestrzeń zaangażowana jest również we
współtworzenie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jako przykładu konkretnego narzędzia
międzysektorowego tworzenia polityki integracji cudzoziemców. Myślimy, iż tworzenie tego rodzaju
miejsc winno stanowić priorytet podejmowanych przez państwo działań, zostać włączone do
rekomendacji dla tworzenia i wdrażania polityki migracyjnej państwa, a także uwzględnione na etapie
budżetowania działań przewidzianych do realizacji w ramach tego sektora polityki społecznej.
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I.

Uwagi ogólne o dokumencie wykonawczym.

Odnosząc się do zaprezentowanego dokumentu wykonawczego należy na wstępie docenić fakt, iż
rząd zdecydował się na przyjęcie całkiem nowej ustawy regulującej status cudzoziemców migrujących z
krajów trzecich bez potrzeby uzyskania ochrony międzynarodowej, gdyż dotychczas obowiązująca ustawa
nie spełniła oczekiwań ani tego środowiska cudzoziemskiego ani organizacji pozarządowych działających
w ramach tego środowiska. Nie była również w pełni kompatybilna z założeniami do wspólnotowej
polityki migracyjnej, co słusznie zostało zauważone przez projektodawcę. Nie zmienia to jednak faktu, iż
uchwalona ustawa nie w pełni realizuje rekomendacje przyjęte w dokumencie „Polityka migracyjna
Polski”, a nadto sam dokument wykonawczy w zbyt dużym zakresie opiera się na odwołaniu do zasad
określonych w tej ustawie, przez co polityka migracyjna Polski może przybrać charakter administrowania
pobytem cudzoziemców w Polsce, zamiast tworzyć przestrzeń oraz kreować instrumenty i narzędzia
sprzyjające lepszej integracji cudzoziemców. Niepokojące jest również, iż dokument wykonawczy do
polityki migracyjnej powstał w oderwaniu do tworzonego odrębnie dokumentu dotyczącego założeń
polityki integracyjnej. Powoduje to brak spójności, której nie da się uzyskać przez następczą inkorporację
kolejnego obszaru. Jest to zatem niepokojący element, wyłaniający się z lektury tego dokumentu, który po
raz wtóry przerzuca ciężar integracji i działań z tym związanych na samego cudzoziemca, przy daleko
posuniętej bierności samego państwa. Tego rodzaju polityka, bardzo defensywna nie przygotuje Polski na
możliwe wyzwania związane z prawdopodobną zwiększoną imigracją w przyszłości, ani nie pozwoli na
dynamiczne reagowanie na pogłębiający się kryzys demograficzny i związane z tym zagrożenia
ekonomiczne i społeczne.
Nie jest prawdziwe stwierdzenie zawarte w dokumencie „Polityka migracyjna Polski”, iż
doświadczenia „starych” państw członkowskich UE pokazują, że nie jest możliwe wypracowanie
skutecznych rozwiązań integracyjnych uprzedzających zmianę sytuacji migracyjnej kraju. Takie
doświadczenia są bowiem znane naszym organizacjom, a stwierdzenie to musiało się pojawić bez
przeprowadzenia pogłębionego studium przypadków. Prewencyjną politykę integracyjną wprowadzono
między innymi w Galway w Irlandii, w Glasgow w Szkocji oraz w największych szwedzkich miastach
jeszcze nim zdążyła się zmienić struktura demograficzna tych miejsc. Jest to o tyle ważne doświadczenie,
iż pokazuje, iż znaczna część narzędzi integracyjnych ma na tyle uniwersalny charakter, iż może zostać
wdrożona „na wszelki wypadek”, co w przypadku rozpoczęcia głębszych procesów migracyjnych pozwala
na uniknięcie wielu problemów. Tym bardziej niepokojące jest zatem nieco poboczne traktowanie
tematyki integracji w obu dokumentach, podczas, gdy właśnie ten temat winien być wiodący, także w
perspektywie konieczności rozwiązywania problemów demograficznych, czy prowadzenia działań
interwencyjnych na rynku pracy.
Warto mieć bowiem na uwadze, iż cudzoziemcy nie są sami z siebie zainteresowani przyjazdem do
Polski, albo taka sytuacja występuje bardzo rzadko. Bez działań państwa o charakterze promocyjnym,
zachęcającym do imigracji trudno będzie osiągnąć inne zakładane cele, dotyczące choćby uzupełnienia
potrzeb gospodarki narodowej poprzez import pracowników. Istotnym problemem w procesie integracji
są też przeszkody natury administracyjno-prawnej, które mają charakter instytucjonalnej dyskryminacji, a
które można by łatwo wyeliminować. Dotyczy to przykładowo zakresu obowiązywania ustawy o języku
polskim oraz ustaw o służbie cywilnej i pracownikach administracji państwowej i samorządowej, które
eliminują praktycznie możliwość zatrudniania cudzoziemców, mimo iż często właśnie cudzoziemcy
zatrudnieni w strukturach administracyjnych państwa są motorem szybkiej i efektywnej integracji
społeczności imigranckich, czego dowodzą doświadczenia innych państw UE.
Zgodnie z rządowymi dokumentami związanymi z polityką rozwoju państwa i polityką społeczną
przygotowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Polska znajduje się w okresie kryzysu
demograficznego, który będzie miał istotny wpływ na poziom przyszłych i teraźniejszych świadczeń
związanych z polityką choćby ubezpieczeń społecznych. Lukę wynikającą ze stabilizującą się, lecz mimo
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wszystko dużą emigracją zarobkową Polaków do innych krajów unijnych, jak również efektem starzenia
się społeczeństwa może zapełnić wyłącznie otwarta polityka migracyjna sprzyjająca swobodnemu i
elastycznemu podejmowaniu pracy i działalności zarobkowej przez cudzoziemców, a także wprowadzanie
rozwiązań stanowiących zachętę, czy nawet wsparcie do podejmowania tego typu działalności zarobkowej
i sprzyjającą de facto integracji cudzoziemców w Polsce. Wskazana w „Polityce migracyjnej Polski”
diagnoza, iż kulturowe dostosowanie się cudzoziemców migrujących do zachowań ludności miejscowej (w
tym prokreacyjnych) nie pozwala na długotrwałe rozwiązywanie kryzysu demograficznego za pomocą
migracji, a Polska nie jest przygotowana do przyjęcia takiej liczby cudzoziemców, która uzupełniłaby braki
związane z ujemnym przyrostem naturalnym oraz emigracją jest naszym zdaniem pozbawiona rzetelnego
ugruntowania naukowego.
Doświadczenia innych państw europejskich o różnorodnej strukturze etnicznej, mimo rozlicznych
problemów wynikających z tej różnorodności, są w przeważającej mierze pozytywne i to nie tylko w
wymiarze ekonomiczno-społecznym, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym. W naszym
przekonaniu znaczne zwiększenie populacji imigrantów w Polsce, przy rozsądnym projektowaniu tych
przepływów i oparciu ich o osoby przedsiębiorcze i zaradne może przynieść wyłącznie korzyści, a także
zmianę społeczno-kulturową, która w naszym przekonaniu jest konieczna, aby utrzymać standardy
cywilizacyjne w Polsce i sprawić by nasz kraj i jego gospodarka były konkurencyjne wobec innych krajów
UE. Zwiększony napływ cudzoziemców do Polski, choćby w liczbach ograniczonych nawet do minimum
musi być jednak efektem aktywności rządu w tym zakresie, gdyż Polska nie jest krajem atrakcyjnym pod
względem migracyjnym i nie posiada naturalnych zasobów społecznych, ekonomicznych i kulturowych,
które mogłyby tworzyć naturalny „efekt zachęty”.
Należy przede wszystkim odkreślić, iż ze względu na kulturowy kontekst językowy bariera
lingwistyczna w procesie integracji (z wyłączeniem państw słowiańskich) jest w Polsce znacznie wyższa niż
w innych dużych krajach unijnych (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania), stąd państwo
polskie winno w naturalny sposób czynić większe wysiłki w zakresie stwarzania pozytywnych warunków
do integracji cudzoziemców przybywających do naszego kraju. Tego rodzaju wizja migracji powinna w
naszym przekonaniu przyświecać Rządowi przy projektowaniu polityki w tym zakresie i winna
uwzględniać mechanizmy i narzędzia służące wypracowaniu tego rodzaju wartości dodanych w ramach
założeń wykonawczych do kształtowania skutecznej polityki migracyjnej i integracyjnej.
Aktywna i skuteczna polityka migracyjna to polityka prowadzona bez dyskryminacji w stosunku do
osób migrujących, z poszanowaniem zasad humanitaryzmu oraz godności i podstawowych praw
człowieka, a także w większym niż dotychczas stopniu uwzględniająca konieczność ujednolicania
standardów w zakresie przyjmowania cudzoziemców, ich dostępu do rynku pracy i usług edukacyjnych.
W ocenie naszych organizacji zagadnienia polityki migracyjnej wciąż nie stanowią istotnej kwestii w
ramach działań podejmowanych przez Rząd i w związku z tym Polsce od dwudziestu pięciu lat, w trakcie
których nastąpiło względne otwarcie się naszego kraju na przepływ osób, nie udało się wypracować
rzeczywistej polityki migracyjnej, w której główny akcent położony jest na zadania i obowiązki państwa w
zarządzaniu przepływem osób oraz w zakresie świadczeń, które rząd winien ponosić na rzecz imigrantów.
W dalszym ciągu brakuje też rzetelnych danych dotyczących populacji cudzoziemców w Polsce, ich
prawnego statusu, liczby osób przebywających nielegalnie, jak też nie rozpoznano nigdy w pełni ich
głównych potrzeb i umiejętności, które mogą stać się cennymi dla rozwoju naszego kraju, w szczególności
zaś jego kultury i gospodarki.
Wydaje się natomiast, iż jedynym motorem napędzającym zmiany w zakresie statusu cudzoziemców są
kolejne akty prawa wspólnotowego, których implementacja wymuszana jest w związku z naszym
członkostwem w UE, co powoduje rozliczne problemy tak prawne, jak i rzeczywiste, skutkujące
niejednokrotnie nieuzasadnioną dyskryminacją niektórych kategorii imigrantów.
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Całkowicie błędnie określone są też priorytety związane z działaniami skierowanymi do
społeczeństwa przyjmującego, gdyż określono je na poziomie kursów, szkoleń i przedsięwzięć
poświęconych uwrażliwieniu społeczeństwa państwa przyjmującego na kwestie różnorodności kulturowej
oraz kształtowaniu komunikacji społecznej. Tymczasem w Polsce konieczne jest sprowadzenie tych
kwestii do poziomu edukacji powszechnej we wszystkich typach szkół i poziomach kształcenia. Polska jest
jednym z ostatnich krajów UE, które pomijają kwestie równościowe oraz różnorodności i tolerancji w
podstawach programowych systemu kształcenia. Efektem tego jest znacznie wyższy poziom ksenofobii,
rasizmu, homofobii i nietolerancji prezentowany przez Polaków w stosunku do średniej europejskiej, który
utrudnia również procesy integrowania się Polaków w innych społeczeństwach, do których emigrują.
Jeśli chodzi o ustawę o cudzoziemcach, która ma stanowić trzon wdrażanej polityki migracyjnej to nie
sposób nie zauważyć, iż jest to akt wyjątkowo obszerny, wręcz o kodeksowych rozmiarach, z którym
cudzoziemcy będą mieli z pewnością większą trudność z zaznajomieniem się z jego treścią niż dotychczas.
Należy to naszym zdaniem traktować w kategoriach przeszkody migracyjnej, gdyż chcąc nie chcąc w
procesie akomodacji cudzoziemcy będą musieli skorzystać albo z profesjonalnej pomocy prawnej, albo z
pomocy wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych albo objaśnień i opracowań dostępnych w
urzędach wojewódzkich, prowadzących postępowanie. Obecnie brak jest tego rodzaju opracowań, bądź
istnieją istotne różnice w zakresie dostępnej cudzoziemcom pomocy w poszczególnych województwach.
Rząd winien dążyć zatem do wyrównywania tych różnic oraz podnoszenia standardów obsługi.
Rząd zakłada, iż znaczna część pomocy prawnej dla cudzoziemców będzie się opierała na działaniach
organizacji pozarządowych i ich wsparciu na obecnych zasadach – granty z funduszu celowego opartego
na finansowaniu unijnym. Naszym zdaniem jest to założenie błędne. Polityka dotycząca udzielania
informacji i pomocy prawnej nie może się w państwie demokratycznym opierać w przeważającej mierze na
działaniach organizacji pozarządowych, bo obowiązek zapewnienia tak zwanej sprawiedliwości
proceduralnej ciąży na administracji państwowej. Konieczne jest zatem stworzenie instytucjonalnego
systemu wsparcia cudzoziemców poprzez pomoc i informację prawną. W Polsce od co najmniej dziesięciu
lat dyskutuje się nad kształtem tego systemu, natomiast brak jest konkretnych rezultatów w zakresie
polityki wykonawczej. W szczególności istnieje po stronie osób prowadzących postępowania
administracyjne dotyczące cudzoziemców obawa przed deliktami urzędniczymi, możliwymi w związku z
występowaniem dualizmu roli doradcy i organu orzekającego o czyichś uprawnieniach i obowiązkach. Z
naszego doświadczenia wynika, iż taki dualizm funkcjonuje w większości państw unijnych o wysokich
standardach obsługi mieszkańców i obywateli (np. Wielka Brytania, Irlandia, kraje skandynawskie,
Francja), zatem Rząd projektując system wsparcia informacyjnego i prawnego dla cudzoziemców winien
przeanalizować doświadczenia tych państw.
Oczywiście istniała nagląca potrzeba wprowadzenia nowego prawa regulującego status obywateli
państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej, jednakże nie powinno być to prawo powielające i
rozbudowujące dotychczasowy schemat rozwiązań normatywnych, lecz prawo nowej jakości, budowane w
oparciu o całkiem nową, inną filozofię w zakresie migracji. Przy określonych tradycjach historycznych,
położeniu geograficznym, dziedzictwie kulturowym oraz wielkości zakrawa na paradoks fakt, iż
Rzeczpospolita Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie, jeśli chodzi o liczbę
cudzoziemców w stosunku do populacji rdzennej. Nowa ustawa dalej pozostaje aktem, który nie reguluje
w sposób kompleksowy statusu cudzoziemców na terytorium Polski, lecz po prostu administruje ich
pobytem. Samo administrowanie nie rozwiązuje natomiast kwestii związanych z problemami
integracyjnymi, czy życiowymi tej grupy społecznej, a czasem może te problemy pogłębiać.
Utrzymywanie się stanu niskiej różnorodności społeczno-kulturowej Polski będzie powodowało efekt
zapóźnienia cywilizacyjnego, niski przepływ kreatywności, nowych technologii i świeżych pomysłów, a
tym samym sprzyjało archaizacji gospodarki i ogólną marginalizację Polski jako „zaścianka społecznokulturowego Europy”. Rząd mając świadomość tego typu zagrożeń i czerpiąc z doświadczeń innych
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państw w zakresie niebezpieczeństw związanych z samymi przepływami migracyjnymi posiada wszelkie
atrybuty do budowania spójnej polityki migracyjnej służącej aktywnej integracji cudzoziemców i unikaniu
zagrożeń związanych z ich niską asymilacją lub gettoizacją. Wydaje się jednak, iż Rządowi brak odwagi aby
budować Polskę jako kraj różnorodny, otwarty i przyjazny migracjom i trudno zdefiniować źródło tego
lęku.
Przyjazne, przejrzyste oraz elastyczne prawo regulujące ruch migracyjny powinno stanowić klucz do
takiego otwarcia. Tylko elastyczne i adaptowalne do indywidualnych sytuacji rozwiązania normatywne
mogą stać się ogniwem systemu zapobiegania negatywnym zjawiskom, takim jak nielegalna praca w „szarej
strefie”, handel ludźmi, przemyt, czy różnego rodzaju wyzysk, które stanowią podstawowe zagrożenia w
ramach przepływów migracyjnych. Prawo sztywne, piętnujące każdy przypadek nielegalnego statusu
wszystkie te zagrożenia w znaczny sposób wzmacnia.
Reasumując przedstawione tutaj uwagi ogólne, należy stwierdzić, iż przedstawiony projekt działań
wykonawczych wymaga dalszych obszernych prac i znacznego przemyślenia w warstwie aksjologicznej, a
w szczególności co do celów w polityce migracyjnej, jakie zamierza osiągnąć ustawodawca w stosunku do
napływu, ruchu i pobytu cudzoziemców w Polsce. Wydaje się również, iż proponowana przez nas metoda
warsztatowa przy wypracowywaniu tego typu aktów powinna przynieść znacznie bardziej wymierne i
przydatne rezultaty.

II.

Uwagi szczegółowe do dokumentu wykonawczego:

Kwestia imigracji zarobkowych.
Problem dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i konieczność jej zniesienia.
Wbrew twierdzeniom zawartym w dokumencie przyjęte w ustawach regulujących ruch cudzoziemców
rozwiązania wcale nie odpowiadają zapotrzebowaniu gospodarki na pracę cudzoziemców przy
jednoczesnym braku negatywnego oddziaływania na polski rynek pracy. Trzeba zauważyć, iż występuje tu
pewne zamieszanie legislacyjne wynikające z popełnionych przez Rząd błędów w kreowaniu polityki
migracyjnej i podporządkowaniu wizji tej polityki konieczności wdrażania rozwiązań wspólnotowych. W
ten sposób wprowadzono standardy minimalne w ustawach ochronnych, które uwolniły polski rynek
pracy dla osób, którym udzielono ochrony międzynarodowej, jednocześnie pozostawiając
koncesjonowanie tego rynku wobec osób migrujących zawodowo, w tym osób o wysokich kwalifikacjach.
Powstał w ten sposób pewien dualizm dyskryminujący różnorodne grupy pracowników zarobkowych,
przy czym linia tej dyskryminacji przebiega według kryteriów administracyjnych, a nie kryteriów
społecznych, tj. zapotrzebowania ekonomicznego. Co więcej osoby wobec których uwolniono rynek pracy
często utrudniają wejście na rynek innym kategoriom cudzoziemców o wyższych umiejętnościach lub
lepiej wykwalifikowanych. Nie oznacza to, iż rynek pracy wobec osób objętych ochroną międzynarodową
otworzono niesłusznie, a jedynie to, iż konieczna jest dalsza liberalizacja tego rynku wobec osób
nastawionych stricte na migracje zarobkowe, szczególnie w aspekcie stale pogłębiającego się trendu
emigracji zarobkowej obywateli polskich. Wydaje się tu niezbędne wyjście znacznie poza standardy
minimalne wynikające z dyrektyw, które niejako tworzą sferę podwójnej dyskryminacji, ustanawiając
system preferencji wspólnotowych i system preferencji statusów ochronnych.
Jesteśmy zatem silnie przekonani, iż system preferencji wspólnotowej w dostępie cudzoziemców do
rynków pracy, jako dyskryminujący, szczególnie w zakresie stanowisk i zawodów lepiej płatnych, sprzyja
zjawisku wykluczenia i powinien być stopniowo łagodzony, a państwo polskie winno dążyć do ułatwiania
cudzoziemcom dostępu do legalnego zatrudniania, nie tylko o charakterze sezonowym. Obecnie
obowiązujący w Polsce system koncesyjny w sferze zatrudnienia cudzoziemców, w znaczny sposób
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zbiurokratyzowany (czego nie usuwa do końca fasadowe ujednolicenie i konsolidacja instytucjonalna
postępowania) powoduje rozrost „szarej strefy” i w połączeniu z restrykcyjnym prawem migracyjnym
sprzyja nielegalnemu przebywaniu w Polsce, mimo realnych i dotkliwych sankcji obejmujących
pracodawców, zatrudniających nielegalnie cudzoziemców.
Podstawy reformy systemu dostępu cudzoziemców do rynku pracy.
Jedną z najpilniejszych kwestii jest pogłębianie reformy systemu zatrudniania cudzoziemców w Polsce,
w szczególności zaś jego znaczne odformalizowanie i zmniejszenie liczby dokumentów składanych przez
pracodawców w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt w związku z pracą, tym bardziej że dzięki
cyfryzacji organ samodzielnie może zweryfikować status przedsiębiorcy. Pozytywną zmianą w zakresie
dostępu cudzoziemców do rynku pracy byłoby wprowadzenie czegoś na kształt „karnetu zawodowego”, a
zatem zgeneralizowanego zezwolenia, które określałoby jedynie minimalne warunki i zasady zatrudnienia
cudzoziemca, w oparciu o który to karnet, cudzoziemiec mógłby swobodnie zmieniać pracodawców,
stanowiska pracy, czy formy zatrudniania w danym czasie i przy określeniu maksymalnego okresu
bezrobocia dopuszczalnego przy przerwie związanej ze zmianą pracodawcy, każdorazowo notyfikując taką
zmianę organowi wystawiającemu karnet, który po sprawdzeniu zgodności nowych warunków z
pierwotnie wystawionymi przyjmowałby tego rodzaju notyfikację do wiadomości, bez konieczności
zmiany lub wystawienia nowego zezwolenia. Obowiązujący system oświadczeniowy dla niektórych
rodzajów zatrudnienia nie spowoduje elastyczności i mobilności po stronie pracownika, a to ona przynosi
największe korzyści ekonomiczne.
Monitoring zapotrzebowania na pracę.
Pozytywnie należy ocenić rekomendację 1.2.3, przy czym postuluje się rozszerzenie działań w ramach
monitoringu także na projektowanie popytu na rynku pracy z wykorzystaniem przedsiębiorstw
zakładanych przez cudzoziemców, a także projektowanie i analizę pozaekonomicznych skutków
podejmowania pracy czy działalności przez cudzoziemców (kulturowe, zwiększenie różnorodności na
rynku konsumentów)
Pozycja cudzoziemca na zderegulowanym rynku pracy.
Odnośnie rekomendacji 1.2.6. chcielibyśmy wskazać, iż deregulacja, choć nie wątpliwie korzystna nie
będzie miała większego przełożenia na sytuację społeczno-ekonomiczną cudzoziemców, o ile nie zostaną
powołane na poziomie samorządowym organy lub instytucje, które zapewnią tej grupie wsparcie
merytoryczne podczas procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo bowiem
deregulacji Polska wciąż jest państwem o bardzo sformalizowanych regułach prowadzenia działalności,
szczególnie w aspekcie fiskalnym i sprawozdawczym.
Bariery w podejmowaniu działalności gospodarczej.
Niestety trzeba również odnieść się krytycznie do określania zasad według których wojewodowie będą
określać korzyści związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez cudzoziemców. Brane są
bowiem pod uwagę dosyć wyśrubowane czynniki ekonomiczne, a brak jest jakichkolwiek czynników
społecznych, np. dotyczących kultury, czy zwiększania różnorodności rynku konsumentów. Częstokroć
działalność prowadzona w małym zakresie i nie spełniająca kryteriów ustawowych będzie bardzo
korzystna dla lokalnej społeczności, np. dostarczając nowych produktów, polepszając infrastrukturę,
zwiększając dostępność usług, etc. Wydaje się, iż kryteria te winny zatem ulec zmianie i zacząć
uwzględniać także czynniki pozaekonomiczne.
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Kraje preferowane pod względem migracji.
W kwestii rekomendacji 1.2.8 i 1.2.13. wydaje nam się istotne, aby zastosowane kryteria preferencji
zostały poddane weryfikacji i by objęto nimi również inne państwa azjatyckie, np. Chiny, Indie oraz być
może państwa z innych rejonów świata (Ameryka Południowa, Afryka, etc.)
Ułatwienia w podejmowaniu działalności i zatrudnienia.
W kwestii rekomendacji 1.2.14. wydaje się iż system oświadczeń mógłby zostać zastąpiony systemem
wspomnianych wcześniej karnetów na zatrudnienie, co zmieniło by optykę rynku pracy i
upodmiotowiłoby pracownika jako osobę aktywną na tym rynku, poszukującą zatrudnienia wedle
wcześniej określonych kryteriów, a nie osobę pasywną, zależną od woli pracodawców występujących o
zezwolenia, lub też składających oświadczenia. System taki byłby również preferencyjny wobec
pracodawców, którzy zostaliby odciążeni biurokratycznie i prawdopodobnie w związku z tym byliby
bardziej chętni do zatrudniania cudzoziemców.
Czynniki wykluczające cudzoziemca na rynku pracy.
Działania ujęte w rekomendacji 1.2.16 są kontrproduktywne do celu określonego w tej rekomendacji,
gdyż wskazują na instrumenty represjonujące pracownika, który podlega wykluczeniu, a zatem powodujące
wtórne wykluczenie. Cele określone przez Rząd można natomiast osiągnąć poprzez reformę PIP oraz
budowę sprawnego systemu instytucji wsparcia rynku pracy i poprzez terenową pracę pracowników
socjalnych.
Problem możliwości zatrudniania cudzoziemców w służbie publicznej.
W ramach rekomendacji 1.2.17-1.2.19 postulujemy rozszerzenie działań o możliwość wprowadzenia
elementów pozytywnej dyskryminacji poprzez zatrudnienie cudzoziemców w administracji państwowej i
samorządowej w tych obszarach jej działania, w których ich zatrudnienie mogłoby poprawić skuteczność
wdrażania rekomendacji dotyczącej samowystarczalności oraz ograniczania dyskryminacji i wykluczenia tej
grupy. Należy przede wszystkim uchylić prawne przeszkody do zatrudniania cudzoziemców w służbie
cywilnej oraz administracji, w tym w służbach państwowych, np. policji. Dziś cały sektor publiczny,
odmiennie niż w większości państw UE jest zamknięty na pracę cudzoziemców.
Przestrzeganie standardów demokratycznych przy kontroli legalności zatrudnienia.
W zakresie rekomendacji 1.2.19 należy prowadzić szkolenia dla osób przeprowadzających kontrolę
legalności zatrudnienia. Znane nam są przypadki, iż kontrola prowadzona przez Straż Graniczną nasuwa
niepochlebne skojarzenia z przeszłością i obejmuje czasowe pozbawienie wolności, dokonywana jest w
opresyjny sposób, z użyciem psów, co w państwie demokratycznym nie powinno mieć miejsca.

Imigracje i emigracje studentów.
Problem deficytów polskiego systemu szkolnictwa wyższego.
W zakresie promocji szkolnictwa wyższego konieczna jest znacząca intensyfikacja działań rządu w tym
zakresie i to nie tylko poprzez popularyzację polskich szkół wyższych zagranicą, co przede wszystkim
poprzez wsparcie polskiej emigracji naukowej na uczelnie zagraniczne w celu prowadzenia badań oraz
zdobywania doświadczenia. Rząd zapewniając wsparcie finansowe takim działaniom ma możliwość
wymagania, aby osoba odbywająca studia lub badania za granicą zobowiązywała się do wykorzystania
rezultatów tej pracy w Polsce. Istotne jest również, aby rząd dokonał rzetelnej analizy konkurencyjności
polskiej nauki w świecie i nie wspierał ze znaczącą przewagą wyłącznie dziedzin technicznych, czy też z
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nauk ścisłych, w których polska nauka nie osiąga w świecie spektakularnych sukcesów, ale inwestował też
w dziedziny, w których Polska zawsze odnosiła duże sukcesy, m.in. archeologia, geologia, antropologia,
studia kulturowe, etc. Trzeba mieć również świadomość, iż żadna z polskich uczelni wyższych nie plasuje
się w pierwszej setce międzynarodowych rankingów uczelni, dlatego też nawet intensywna promocja ich za
granicą nie spowoduje masowego zainteresowania studiowaniem w Polsce. Fakt ten powinien natomiast
mobilizować rząd właśnie do zwiększenia nakładów na stypendia wyjazdowe i inne formy wsparcia
możliwości studiowania za granicą przez polskich naukowców, gdyż jest to jedyna szansa aby wykształcić
kadrę naukową na najwyższym światowym poziomie. Istotne jest również zapewnienie stypendiów
wyjazdowych na konferencje naukowe oraz systemu wsparcia publikacji naukowych w periodykach
zagranicznych, które są często płatne w wysokości przekraczających możliwości finansowe młodych
polskich naukowców.
Niecelowość prowadzenia rejestrów studentów zagranicznych.
Rekomendacje 1.3.7 uznajemy za niecelową. Nie wiadomo czemu miałby taki rejestr służyć. Obowiązki
uczelni oraz wojewodów i ramy prawne kontroli określone w ustawie o cudzoziemcach są wystarczające
dla monitorowania przepływu studentów w Polsce. Powstaje również pytanie, czy centralny rejestr oraz
obowiązki nałożone w związku z nim na rektorów nie naruszałby zasady autonomii szkół wyższych.

Kwestie przeciwdziałania nielegalnej imigracji.
Nielegalna imigracja a zasada demokratycznego państwa prawa.
Rekomendacje związane z kontrolą migracji i zapobieganiem imigracji nielegalnej są skonstruowane w
dokumencie zasadniczo prawidłowo. Należy jednak pamiętać, aby ich wdrożenie następowało z
zachowaniem zasady subsydiarności oraz przy poszanowaniu standardów ochrony praw człowieka. W
zakresie rekomendacji 2.1.2 i 2.3.2 istotne jest przeszkolenie funkcjonariuszy straży granicznej w zakresie
prawidłowego, zgodnego z wymogami sytemu praw człowieka profilowania osób do kontroli.
Profilowanie za pomocą działań operacyjnych nie może bowiem opierać się na przesłankach rasowych lub
innych, mających charakter dyskryminujący, a niestety często obecnie można tego rodzaju działania w
postępowaniu Straży Granicznej zaobserwować. Ponadto należałoby zmienić zasady kontroli legalności
pobytu na terytorium RP w ten sposób, aby kontrola wtórna ograniczała się wyłącznie do okazania
dokumentu podróży oraz karty pobytu, bez konieczności okazywania innych dokumentów, czy dowodów,
które były wcześniej podstawą do wydania pozytywnej decyzji pobytowej. Bardziej szczegółowa kontrola i
weryfikacja innych dokumentów winna być wdrażana wyłącznie w przypadku, gdy z konkretnych
okoliczności sprawy wynika, iż cel pobytu cudzoziemca jest inny niż deklarowany. Okoliczności takie
powinny być bezwzględnie odnotowywane w protokole z bardziej szczegółowej kontroli lub notatce
sporządzanej przez funkcjonariuszy.
Postuluje się, aby kwestie związane z autentycznością małżeństwa były weryfikowane tylko
jednokrotnie i procedura ta nie była powtarzana przy przedłużaniu zezwoleń pobytowych, chyba że
szczególne okoliczności danej sprawy każą sądzić, iż sytuacja życiowa małżonków uległa zmianie. Jest
zrozumiałe, iż urząd chcąc zapobiegać małżeństwom zawieranym dla pozoru w celu zalegalizowania
cudzoziemców powinien być wyposażony w instrument pozwalający na ustalenie ewentualnych przesłanek
pozorności, a zasada niedyskryminacji nakazywałaby stosować tą procedurę wobec wszystkich
ubiegających się, natomiast zasada subsydiarności jednak przemawia za tym, aby bez szczególnych
przesłanek to sugerujących procedura ta nie była powtarzana wobec tego samego wnioskodawcy na
kolejnych etapach legalizacji jego pobytu.
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W naszej opinii celowe byłoby również, aby obowiązek prowadzenia wywiadów środowiskowych był
powierzony instytucjom samorządu lokalnego, tj. pracownikom socjalnym w miejsce zmilitaryzowanej
organizacji, jaką jest Straż Graniczna.
Problem braku elastyczności prawa.
Chcieliśmy również podkreślić, iż niestety wszystkie przepisy usztywniające zasady i podstawy pobytu
cudzoziemca na terytorium RP są kontrproduktywne w stosunku do założonego celu, tj. mogą sprzyjać
zwiększaniu się liczby osób o nieuregulowanym statusie lub tych którzy utracili podstawy legalnego
pobytu. Nie wydaje nam się bowiem, że zasadne jest zabranianie cudzoziemcowi realizacji kilku celów
pobytu (oczywiście bez naruszania prawa), w tym pobyt w oparciu o cel podstawowy.
Jedną z najistotniejszych kwestii jest również rozważenie, w jakim kierunku winny zmierzać działania
państwa wobec osób nielegalnie przebywających na terytorium RP lub które utraciły swój status
pobytowy. W naszej opinii wspieranie dobrowolnego powrotu będzie korzystne jedynie w niewielkiej
liczbie przypadków, szczególnie w sytuacji ograniczonych świadczeń związanych z pomocą reintegracyjną.
Znacznie korzystniejsze będzie natomiast wprowadzenie trwałego mechanizmu, umożliwiającego
legalizację osób, które status pobytowy utraciły lub które przebywają lub wjechały nielegalnie do Polski z
przyczyn losowych (nieumyślnie).
Zasady wtórnej legalizacji nielegalnych imigrantów.
Teki mechanizm powinien być stosowany wobec osób, które posiadają źródło lub perspektywę
trwałego dochodu zapewniającego im utrzymanie się na terytorium RP bez potrzeby korzystania ze
świadczeń socjalnych. Jest to rozwiązanie w sposób bezpośredni ograniczające sferę nielegalnej imigracji i
to w sposób trwały, a nie okresowy, jak w przypadku abolicji. Pozwalałoby również osobom, które
przebywają z różnych przyczyn nielegalnie na wyjście z ukrycia, a zatem i sfery wykluczenia społecznego,
którą zazwyczaj przepisy abolicyjne utrwalają. Wynika to z faktu, iż kategorie cudzoziemców objętych
przepisami abolicyjnymi są dobierane selektywnie, najczęściej obejmując osoby, które wjechały nielegalnie
co najmniej pięć lat przed złożeniem wniosku, co często właśnie skłania cudzoziemców nie spełniających
warunków abolicyjnych do pozostawania w „szarej strefie” przez kolejne pięć lat w nadziei na kolejny taki
mechanizm legalizacji. Wprowadzenie stałego mechanizmu legalizacyjnego osób nielegalnych nie
spowoduje w naszej opinii wzrostu turystyki abolicyjnej o ile legalizacja taka będzie się wiązała z
postawieniem pewnych warunków integracyjnych, które cudzoziemiec musiałby spełnić w okresie, na
który udzielono mu takiego zezwolenia. Mechanizm ten został wymieniony wśród rekomendacji
dokumentu „Polskiej polityki migracyjnej”, natomiast nie został przełożony na dokument wykonawczy,
ani ujęty w ustawie. Można zadać sobie pytanie: dlaczego?

Ochrona cudzoziemców na terytorium RP.
Podstawowe problemy udzielania pomocy socjalnej „uchodźcom”.
Pomoc socjalna i integracyjna dla osób poszukujących ochrony w Polsce jest jednym z
najistotniejszych czynników sprzyjających zwalczaniu wykluczenia tej grupy. Rząd powinien zainwestować
w analizę obecnej sytuacji, w szczególności w zakresie realnych możliwości zagospodarowania się osób
poszukujących ochrony w środowisku lokalnym, poza ośrodkami recepcyjnymi. Kluczową kwestią w tym
zakresie jest dostępność mieszkań oraz zwalczania dyskryminacji dotykającej cudzoziemców na rynku
mieszkaniowym. Rząd powinien się zastanowić nad wprowadzaniem systemu gwarancji najmu lub też być
stroną najmu lokali dla cudzoziemców, co w naszej opinii pozwoliłoby rozwiązać problem niechęci
właścicieli do oddawania lokali rodzinom poszukującym ochrony. Warto również mieć na uwadze, iż
lokale te winny być również dostosowane do wielkości rodzin, które poszukują ochrony. Z naszego
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doświadczenia wynika, iż na rynku jest deficyt lokali ponad dwupokojowych, a te które się pojawiają na
rynku wtórnym najmu najczęściej mają charakter mieszkań o zwiększonym standardzie, a zatem i
wyższych kosztach utrzymania. Rząd powinien rozpoznać ten problem oraz zaprojektować odpowiednie
środki zaradcze, tym bardziej, iż obecna polityka UdsC zmierza do zwiększania liczby przyznawanych
ekwiwalentów na zamieszkanie poza ośrodkiem recepcyjnym.
Geografia ośrodków recepcyjnych.
Uwaga, zawarta w dokumencie, iż wprowadzenie warunku umiejscowienia ośrodka w określonej
odległości od aglomeracji spotkała się z zarzutami Krajowej Izby Odwoławczej nie oznacza, iż takiego
warunku nie można postawić, a jedynie iż niezbędne jest rzetelne udowodnienie potrzeby jego
wprowadzenia. Wymagać to będzie sporządzenia przez urząd analizy potrzeb i możliwości realnej
integracji cudzoziemców poszukujących ochrony i wykazania, iż zakwaterowanie w pobliżu aglomeracji
jest korzystne i sprzyja zapobieganiu wykluczenia tej grupy. Organ może skorzystać w tym zakresie z
doświadczeń innych państw.
Zasady organizowania ośrodków recepcyjnych.
Ponadto wyrażamy zaniepokojenie, iż dominującym kryterium w zakresie doboru podmiotów
prowadzących ośrodki dla osób poszukujących ochrony międzynarodowej jest kryterium cenowe. Taki
dobór zasad prowadzenia ośrodków z założenia wyklucza ich prowadzenie przez organizacje
pozarządowe, gdyż te kierują się odpowiednimi standardami i wyznacznikami opieki, a nie kalkulacją
zyskowności, jak w przypadku podmiotów prywatnych. Efektem jest niezadowlajaący stan ośrodków, a
także zła opieka nad osobami zakwaterowanym, np. brak dostępności potraw z określonego kręgu
kulturowego, problemy z wrażliwym podejściem kulturowym do osób zakwaterowanych. Kwestie te
wielokrotnie pojawiały się w licznych raportach monitoringowych organizacji pozarządowych i winny być
przez rząd uwzględnione przy określaniu zasad recepcji osób poszukujących ochrony, tym bardziej, iż jest
to grupa wiktymizowana i łatwo poddająca się dalszej wiktymizacji. W naszym przekonaniu zatem
podstawowym kryterium powierzenia danemu podmiotowi ośrodka do prowadzenia powinny być
umiejętności integracji środowiska wielokulturowego oraz zapewnienie właściwego standardu pracy
socjalnej z osobami umieszczonymi w tym ośrodku, także w zakresie świadczeń preintegracyjnych.
Zalecalibyśmy aby rząd polski potraktował tą kwestię z należytą uwagą i przeznaczył dla Urzędu ds.
Cudzoziemców większe kwoty na ten cel, tym bardziej iż budżet pozwala na takie alokacje. Chcieliśmy
zwrócić uwagę, iż Rząd jest w stanie bez szczególnego rozmysłu, analizy konstytucyjności, czy
kryminologicznej analizy potrzeb wydać kilkadziesiąt milionów złotych na ośrodek dla osób stwarzających
rzekome zagrożenie dla społeczeństwa, czy obecnie wydaje milionowe kwoty na utrzymanie pół pustych
ośrodków dla osób z zaburzeniami preferencji seksualnych, a wciąż ma trudności z wypełnianiem swoich
międzynarodowych zobowiązań wynikających z ratyfikacji Konwencji Genewskiej ds. Uchodźców oraz
tzw. Dyrektywy recepcyjnej.
Problem finansowania i animowania działań preintegracyjnych.
Wyrażamy też zaniepokojenie, iż rząd uznaje za realizację rekomendacji 3.2.2, 3.2.3 i n. działania
podejmowane w ośrodkach przez organizacje pozarządowe w sytuacji, w której nie zapewnia środków na
ich realizację, podczas gdy prowadzenie działań prentegracyjnych ciąży na Rządzie i on powinien przede
wszystkim zapewniać finansowanie tego typu działania, choćby tylko poprzez zlecenie tego organizacjom
pozarządowym na zasadzie powierzenia zadania publicznego do wykonania. Obecnie organizacje
pozarządowe finansują tego typu działania w zastępstwie Rządu, najczęściej z funduszy europejskich, a
Rząd nie jest w stanie nawet pokryć tym organizacjom wkładu własnego do projektów europejskich dla
tego typu projektów w pełnej wysokości tj. 25% kosztów, mimo iż w innych krajach UE tego rodzaju
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pomoc państwa dla NGOs jest standardem. Uważamy, iż skoro rząd nie posiada pieniędzy na samodzielne
prowadzenie działań preintegracyjnych zgodnie z własnymi zobowiązaniami ustawowymi i
międzynarodowymi to zapewnienie finansowania całości wkładu własnego organizacjom
pozarządowym realizującym takie zadania w zastępstwie państwa jest minimalnym i
obligatoryjnym zobowiązaniem Rządu.
Praca socjalna w ośrodkach recepcyjnych.
Niepokojąca jest również niska liczba pracowników socjalnych przypadających na cudzoziemców w
ośrodkach, która nie zapewnia indywidualnego podejścia i zaspokojenia potrzeb integracyjnych
przebywających tam cudzoziemców. Także programy integracyjne przysługujące osobom, którym
przyznano status ochronny przerzucają główny ciężar aktywności na cudzoziemca, często psychicznie
nieprzygotowego do podjęcia tego rodzaju wysiłku bez właściwej animacji. Dochodzą do nas również
informacje, iż w szkołach, do których chodzi duży odsetek cudzoziemskich dzieci brakuje asystentów.
Oznacza to, iż realne wdrożenie rekomendacji dotyczących integracji wymaga znaczącego zwiększania
środków przeznaczonych na efektywną pracę socjalną z tą grupą społeczną.
Warunki powodzenia indywidualnych programów integracyjnych.
Dodatkowo w rekomendacjach dotyczących integracji cudzoziemców poszukujących ochrony brakuje
zapisów dotyczących konieczności prowadzenia w ramach IPI treningów akulturacyjnych, jako istotnego
elementu wdrożenia cudzoziemca w nową sytuację kulturowo-społeczną, ale też brakuje kwestii
zapewnienia przykładowo terapii psychologicznej w przypadkach występowania stresu pourazowego lub
innych zaburzeń, a także konsultacji psychologicznych dla osób nieradzących sobie z nową sytuacją. Bez
wdrożenia takich działań wszelkie inne działania związane z aktywizacją zawodową mogą okazać się
nieefektywne.
Upośledzony status osób z pobytem tolerowanym.
W naturalny sposób należy podtrzymać krytykę rozwiązania dotyczącego ograniczenia wolności osób,
które posiadają zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Polski. Wydaje się, iż sytuacje które będą
skutkować orzeczeniem takiej zgody nie usprawiedliwiają w świetle zasad demokratycznego państwa prawa
tworzenia położenia społecznego takiej osoby, która uniemożliwia jej podróżowanie oraz powoduje
kontrolę miejsca jej pobytu i obowiązek raportowania tego miejsca do organów administracyjnych.

Kwestia integracji cudzoziemców.
Część uwag dotyczącego tematu przewijała się już we wcześniejszych punktach i zachowują one tutaj
swoją aktualność.
Problem źródeł finansowania działań integracyjnych.
Z pewnością niepokojące jest zakładane przez Rząd polski finansowanie większości działań
integracyjnych z Funduszu Migracji i Azylu. Jeżeli wielkość tego funduszu pozostanie na poziomie
dzisiejszych funduszy EFI i EFU to z pewnością nie uda się spełnić wskazywanych w dokumencie
założeń, gdyż środki przeznaczone z tych funduszy na finansowanie działań podejmowanych w ich
ramach są zbyt niskie w stosunku do potrzeb związanych z integracją cudzoziemców na terytorium RP.
Działania te winny być finansowane zatem przede wszystkim z alokacji budżetowych, które powinny być
na odpowiednio wysokim poziomie. Należy sobie uświadomić wreszcie, iż polityka migracyjna winna stać
się istotnym komponentem rządowej polityki społecznej, gdyż jest ona kluczem do rozwiązywania
problemów demograficznych z jakimi Polska zaczyna się borykać. A to musi się wiązać z przeznaczaniem
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na jej realizację znacznych środków finansowych. W naszym przekonaniu jest to kwestia znacznie bardziej
istotna z punktu widzenia przyszłości Polski oraz jej rozwoju cywilizacyjnego, niż przykładowo
modernizacja polskich sił zbrojnych. Przy tym nawet optymistycznie szacowane potrzeby związane z
właściwą realizacją polityki migracyjnej i integracyjnej są o co najmniej rząd niższe niż wydatki
przeznaczone na modernizację sił zbrojnych.
Problem nauki języka polskiego.
Zgadzamy się co do zasady, iż warunkiem głębszej integracji cudzoziemca winna być znajomość
języka polskiego, natomiast uważamy, iż nie powinna być ona weryfikowana za pomocą egzaminu
państwowego, lecz poprzez przedstawienie przez cudzoziemca dowolnego certyfikatu uznawanego przez
państwo, określającego znajomość języka na odpowiednim poziomie.
Rola organizacji pozarządowych w działaniach integracyjnych.
Jeśli chodzi o inne działania integracyjne to wydaje się, iż najskuteczniejszym modelem będzie
powierzenie tych działań organizacjom pozarządowym w ramach zleconych zadań publicznych, a także
wsparcie tworzonych w dużych i mniejszych ośrodkach miejskich centrów wielokulturowych i
integracyjnych. Obecnie w Warszawie, przy udziale Fundacji Inna Przestrzeń oraz wsparciu samorządu
lokalnego powstaje Warszawskie Centrum Wielokulturowe. Monitoring jego działania oraz zdobyte
doświadczenia winny stać się następnie podstawą do tworzenia innych tego rodzaju placówek na terenie
całego kraju. Finansowanie ich funkcjonowania winno pochodzić z dotacji budżetowych tak samorządu
lokalnego, jak i z budżetu centralnego.
Obowiązki państwa i samorządu w sferze integracji.
Ponadto wydaje się, iż w nowej ustawie o cudzoziemcach zabrakło przepisów poświęconych
obowiązkom państwa oraz samorządów lokalnych w zakresie potrzeb integracyjnych cudzoziemców. Stąd
działania podejmowane chociażby w zakresie rekomendacji 4.1.7. (pakiety powitalne) mają charakter
obecnie dobrowolnych działań poszczególnych samorządów, często inicjowanych lub prowadzonych
przez organizacje społeczne. Obecnie zauważa się brak przepisów, które nakazywałyby lub też dawały
podstawę do podejmowania działań związanych z polityką integracyjną przez organy samorządów
lokalnych. Jest to istotna przeszkoda do wdrażania tego typu działań na szczeblu lokalnym. Źródłem
finansowania tych działań nie powinny być jedynie fundusze europejskie, ale też konkretne kwoty
zarezerwowane w budżecie centralnym oraz budżetach samorządowych. Warto też dodać, iż działania
związane z pakietami powitalnymi są obecnie finansowane nie tylko z budżetu EFI, ale także z programów
wsparcia dla organizacji pozarządowych FOP/FIO, by podać przykład realizowanego przez
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL projektu „Wsparcie na starcie - pilotaż”, który polegał na
przeszkoleniu sieci wolontariuszy, których zadaniem jest aktywna pomoc cudzoziemcom w procesie
legalizacji pobytu.
Edukacja społeczeństwa przyjmującego.
Jak już wspominaliśmy wcześniej działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego mają
charakter wybiórczy i choć wskazana jest w tym dokumencie dobra praktyka to z przyjętej rekomendacji
nie wynika wprost konieczność umieszczenia w podstawach programowych wszelkich typów szkół
powszechnych elementów związanych z promocją wielokulturowości, różnorodności i tolerancji w sposób
szeroki i systematyczny. Takie elementy powinny się znaleźć nie tylko jako element zagadnień na
godzinach dostępnych dla wychowawców lub w ramach zajęć nadobowiązkowych, lecz także w
programach języka polskiego (uwypuklenie różnorodności etnicznej pisarzy, poetów, etc.), historii, wiedzy
o społeczeństwie i innych. Jest to zadanie, które winno zostać powierzone do realizacji Ministerstwu
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Edukacji Narodowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż polityka równościowa, w której mieści się
zagadnienie wielokulturowości jest ostatnim z dziedzin polityki rekomendowanej przez Radę Europy do
wdrożenia, która nie została w żaden sposób implementowana do polskiego systemu edukacji. Efektem
jest wysoki poziom ksenofobii polskiego społeczeństwa, wykazujący wręcz tendencje pogłębiające się,
czego dowodzą badania prowadzone zarówno przez ośrodki naukowe, jak i ośrodki badania opinii
społecznej (patrz raport B. Fatygi Dwie prawdy o aktywności. Uwarunkowania i możliwości działania młodzieżyw
środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy Raport z badań).
Konieczność pozytywnych kampanii społecznych.
Rekomenduje się również Rządowi przyjęcie narodowego programu przeciwdziałania rasizmowi i
ksenofobii, który zawierałby możliwość sfinansowania kampanii społecznych zapobiegających temu
zjawisku, mających jednocześnie wymiar edukacyjny. Celem kampanii winno być podniesienie
świadomości społecznej dotyczącej imigracji do Polski, zwiększenie podmiotowego udziału migrantów w
życiu publicznym, lobbying pozytywnych rozwiązań, a także integrację środowisk społecznych
działających na rzecz imigrantów. Kampania powinna mieć charakter pozytywny, być realizowana na
poziomie lokalnym i podkreślać podobieństwa między ludźmi oraz korzyści płynące z wielokulturowego
społeczeństwa. Odrębnie powinna być prowadzona kampania dotycząca zwalczania uprzedzeń rasowych
lub etnicznych, w szczególności w szkole oraz w sporcie. Ponadto w ramach programu Rząd powinien
przewidzieć środki na szerokie szkolenia dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, obejmujące
tematykę przestępstw motywowanych nienawiścią oraz właściwego podejścia do tych kwestii. Chcieliśmy
przypomnieć, iż na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat doszło do kilkudziesięciu bulwersujących opinię
publiczną decyzji prokuratorów i sądów odnośnie popełnionych na tle nienawiści rasowej,
narodowościowej lub etnicznej czynów.
Postulaty środowiska imigrantów.
Doświadczenie naszych organizacji w kontaktach ze środowiskiem imigrantów wskazują na daleko
posunięte jego wykluczenie w wyniku czego powstające organizacje mniejszości pozbawione są istotnego
wsparcia instytucjonalnego. Środowisko to, ze względu na element bariery językowej i kulturowej jest też
defaworyzowane przy rozdzielaniu środków finansowych na działania organizacji pożytku publicznego
oraz inne formy finansowania działań organizacji społecznych. Przedstawiciele środowisk mniejszości
zwracają uwagę na problem rozdzielania środków finansowych na wsparcie integracji, który często nie
tylko pomija same środowiska cudzoziemców, ale także dokonywany jest bez kontroli działań organizacji
społecznych, je otrzymujących, co często prowadzi do ich marnotrawienia na projekty nie służące w
żadnym stopniu integracji. Wskazują również, iż do najistotniejszych narzędzi służących lepszej integracji
zaliczyć należy znajomość języka, edukację międzykulturową, przyjazny, niedyskryminujący język i klimat
społeczny, zwalczanie dyskryminacji oraz zapewnienie stabilizacji życiowej osiedleńcom, obejmujący
również prawo do wybierania władz lokalnych.

Sprawne funkcjonowanie systemu prawnego i instytucjonalnego.
Jak stwierdzaliśmy podczas konsultowania projektu nowej ustawy o cudzoziemcach deklarowane
uproszczenie procedur i odformalizowanie procesu uzyskiwania zezwoleń pobytowych nastąpiło w daleko
niewystarczającym stopniu, a nadto sama ustawa przybrała rozmiary kodeksowe, co niewątpliwie utrudni
proces jej stosowania oraz praktycznie uniemożliwi cudzoziemcom rzetelne zapoznanie się z jej treścią.
Dostęp do informacji i pomocy merytorycznej.
Uważamy, iż w urzędach wojewódzkich powinny zostać powołane jednostki informacyjne,
zatrudniające osoby, które byłby w stanie same nie prowadząc spraw cudzoziemców dostarczać im
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fachowych i obszernych wyjaśnień i informacji w kontekście ich indywidualnej sprawy oraz wszelkich
możliwości, z jakich cudzoziemiec mógłby skorzystać. Obowiązek udzielenia informacji o procedurze
realizowany poprzez broszury oraz pouczenia o prawach i obowiązkach jest w naszym przekonaniu w
dalekim stopniu niewystarczający, a same pouczenia sporządzone zostały w języku prawniczym,
przekładającym bezpośrednio przepisy z ustawy, przez co są mało zrozumiałe dla odbiorcy.
Uzupełnienie treści ustawy o cudzoziemcach.
Wydaje się również rozsądnym postulatem, że skoro zdecydowano się na tak szerokie i kompleksowe
rozbudowanie ustawy o cudzoziemcach to kwestie ich dotyczące, leżące w sferze nauki, edukacji, polityki
społecznej czy polityki rynku pracy także winny być włączone do ustawy cudzoziemcach jako odrębne jej
rozdziały. Dzięki temu cudzoziemiec miałby znacznie łatwiejszy dostęp do przepisów regulujących jego
obowiązki i uprawnienia.
Kompetencje samorządu lokalnego.
Niepokojącym zjawiskiem jest brak przejrzystych i jasnych kompetencji samorządów lokalnych we
wdrażaniu polityki migracyjnej oraz polityki integracyjnej w stosunku do cudzoziemców. Wydaje się, iż
Rząd powinien rozważyć nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzając do niej zagadnienia z
zakresu integracji i przyjmowania cudzoziemców jako fakultatywne lub obowiązkowe zadania własne
gmin.
Wzmocnienie UdsC.
Urząd ds. Cudzoziemców powinien zostać rozbudowany o kolejne stanowiska etatowe, gdyż
zauważalne jest zarówno wydłużenie czasu rozpatrywania odwołań od decyzji wojewodów, jak również
wydłużanie się czasu prowadzenia postępowań w związku z udzielaniem cudzoziemcom ochrony na
terytorium RP. Wszyscy pracownicy winni być poddawani systematycznym szkoleniom, a w ramach
urzędu winna być powołana jednostka zajmująca się analizą jakości podejmowanych decyzji, jak również
dbająca o jednolitość orzecznictwa, z uwzględnieniem decyzji wydawanych przez Radę ds. Uchodźców
oraz wyroków wydawanych przez sądy administracyjne. Wydaje się nam również rozsądnym postulat, aby
sprawę rozstrzygał sąd administracyjny w okręgu, w którym cudzoziemiec posiada miejsce zamieszkania, a
nie wyłącznie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Zniesienie koncesji na rynku pracy.
W zakresie rekomendacji 7.14 uważamy, iż należy powoli odchodzić od koncesjonowania dostępu do
rynku pracy, a w szczególności systemu preferencji, szczególnie, iż wprowadzone w stosunku do osób
poszukujących ochrony, lub którym ochrony takiej udzielono minimalne standardy zapewniają tej kategorii
cudzoziemców swobodny dostęp do rynku pracy. Sytuacja ta jest dyskryminująca wobec innych
imigrantów zarobkowych i dyskryminacja ta nie znajduje uzasadnienia społeczno-ekonomicznego, ani też
prawnego. Analizy dokonywane przez właściwe organy powinny zatem dążyć do powolnego ograniczania
i znoszenia systemu preferencji i ostatecznego uwolnienia rynku pracy, przy jednoczesnym jego
monitorowaniu i zapobieganiu praktykom dumpingowym (tj. zakaz zatrudniania cudzoziemców w oparciu
o zaniżone stawki).
Szczególne działania Rządu na rzecz popularyzacji imigracji.
Ponadto Rząd ze względu na wyraźnie pogłębiający się kryzys demograficzny winien rozważyć
wdrożenie szczególnych środków i działań zmierzających do zachęcania cudzoziemców do trwałego
osiedlania się w Polsce. Wymaga to zbudowania na poziomie województw oraz gmin wyspecjalizowanych
służb, zapewniających sprawną i kompleksową obsługę takich cudzoziemców w języku, który jest dla nich
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zrozumiały. Wydaje się zasadnym, aby Rząd albo uchylił obowiązywanie ustawy o języku polskim w
postępowaniach z udziałem cudzoziemców, albo zapewnił po swojej stronie usługę tłumaczenia.
Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie dyrektywy wdrażane do polskiego porządku prawnego przewidują
wprowadzenie rozwiązań korzystniejszych lub też niestosowanie przepisów dyrektywy, szczególnie tych
ograniczających Rząd winien wprowadzać regulacje korzystniejsze lub rezygnować z wdrażania danej
dyrektywy. Obecnie stosowana praktyka przyjmowania wyłącznie minimalnych standardów nie dość, że
balansuje na krawędzi dopuszczalności w świetle zasad ochrony praw człowieka, to kreuje też klimat i
środowisko nieprzyjazne imigracji. Efektem, w związku z brakiem naturalnych „efektów zachęty” w
Polsce, może dochodzić do dalszego wyludniania się naszego kraju, co niekorzystnie będzie wpływać na
stosunki ekonomiczne i społeczne.
Pomoc prawa dla cudzoziemców.
Uważamy za błędne oparcie systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców na
grantobiorcach Funduszu Migracji i Azylu. Przypominamy, iż w przedstawionym do konsultacji
dokumencie niemal wszystkie działania publiczne w zakresie działań preintegracyjnych, integracyjnych,
edukacyjnych, logistycznych mają być zdaniem Rządu finansowane z rzeczonego funduszu, co oznacza, iż
środki asygnowane na poszczególne działania będą w wysokim stopniu nieadekwatne do występujących
potrzeb. System bezpłatnej pomocy dla cudzoziemców powinien być finansowany przez Skarb Państwa
na zasadach analogicznych do instytucji zwolnienia z kosztów sądowych oraz ustanowienia pomocy
prawnej z urzędu. Mimo, iż koszt takiego systemu byłby wysoki to standardy demokracji przemawiają za
jego wdrożeniem. Byłby to też istotny czynnik sprzyjający ruchom imigracyjnym oraz zwiększaniu się
populacji cudzoziemców w Polsce.
Badanie problemów migracyjnych.
Niezbędne jest również inwestowanie w szeroko zakrojone projekt badawcze dotyczące imigracji i
emigracji. Większość rekomendacji zawartych w dokumencie „Polityka migracyjna Polski” jest
niewdrożona, co oznacza, iż część analiz na których opiera się dokument może być błędna. Rzetelne
badania nad sytuacją społeczno-ekonomiczną emigrantów i imigrantów oraz ich pozycji w
społeczeństwach przyjmujących mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia efektywnej polityki migracyjnej
we wszystkich jej wymiarach. Wiele instytucji oraz organizacji pozarządowych prowadzi obecnie lub
prowadziła w przeszłości tego typu projekty badawcze, a zatem w ramach instytucji rządowych winna
powstać komórka, która byłaby zdolna do zebrania dotychczasowego dorobku w tym zakresie oraz jego
analizy pod kątem przyjętych założeń, co doprowadzić winno albo do ich potwierdzenia albo do ich
korekty.
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