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Wstęp: przystanek Polska 

Ze względu na relatywnie niewielką liczbę uchodźców w wielomilionowym 

państwie, jeszcze do niedawna potrzeba ochrony osób uciekających przed 

zagrożeniem w kraju pochodzenia nie była elementem poważnej debaty publicznej w 

Polsce. Dotychczasowy charakter procesów migracyjnych do Polski i homogeniczność 

kulturowa społeczeństwa w dużym stopniu warunkują znikome zainteresowanie 

procesami migracyjnymi ze strony decydentów. Kryzys uchodźczy w Europie ---- 

szczególnie relokacja na terytorium Polski obywateli państw objętych konfliktami 

zbrojnymi, prowadzona w ramach porozumień na szczeblu unijnym ---- wzbudziła 

pewne zainteresowanie instytucji publicznych jakością usług świadczonych w Polsce 

na rzecz uchodźców. 

Mimo zróżnicowanych praktyk w ramach funkcjonujących programów wsparcia 

dla uchodźców większość działań integracyjnych na świecie jest obecnie realizowana 

w kilku podstawowych obszarach: nauka języka, zatrudnienie, edukacja 

(podwyższenie kwalifikacji), orientacja kulturowa, partycypacja społeczna i 

polityczna1. Rządy poszczególnych państw przeznaczają również dodatkowe środki 

na tworzenie programów antydyskryminacyjnych (podnoszenie świadomości lokalnej 

społeczności), prowadzenie działań służących zapewnieniu ochrony zdrowia i życia 

uchodźców czy zwiększających dostęp uchodźców do usług publicznych2. W 

odpowiedzi na komentarze niektórych polskich decydentów3, określających Polskę 

jako kraj nieatrakcyjny dla migrantów (w tym uchodźców), warto się zastanowić nad 

skutecznością najważniejszych instrumentów wspierania cudzoziemców 

zamieszkujących w kraju. Nieefektywny program nauki języka może mieć wpływ na 

decyzję uchodźców o pozostaniu w nowym dla siebie otoczeniu, gdyż to właśnie 

znajomość języka otwiera drzwi do poszukiwania wymarzonej pracy czy mieszkania, 

w ostateczności zaś do lepszej integracji społecznej i politycznej.  

Przed zaprezentowaniem najważniejszych obserwacji poczynionych w trakcie 

analizy badań dotyczących nauki języka w Polsce należy wspomnieć, że kwalifikacje 

językowe w ogólnej ocenie skuteczności integracji wszystkich grup migrantów w 

kraju przyjmującym są przedmiotem debaty w środowisku ekspertów i decydentów. 

Warto również zauważyć, że w niektórych krajach na proces nauki języka jest 

                                                           
1 A. Chindea, Headstart to Integration: A Global Review of Pre-departure Support Measures for Migrants, 
International Organization for Migration, Budapest 2015 ---- 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/headstart_to_integration.pdf [dostęp: 24 maja 2016 roku]. 
2 Comparative study on the best practices for the integration of resettled refugees in the EU Member States, 
European Commission, PE 474.393, 2013 rok. 
3 Por. na przykład wypowiedź ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z marca 2016 roku ---- 
http://telewizjarepublika.pl/waszczykowski-polska-nie-przyjmie-imigrantow-sprawy-uchodzcow-musimy-
rozpatrzyc,31282.html [dostęp: 8 maja 2016 roku]. 
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nakładany przymus albo ---- co jest równie powszechne ---- dostępność szeroko 

rozumianej oferty integracyjnej (w tym wsparcie finansowe) jest zależna od postępów 

konkretnej osoby w nauce. Przypisując należytą wagę do nauki języka w procesie 

adaptacji osoby w nowym otoczeniu, badacze nie są zgodni, czy zaawansowany 

poziom znajomości języka przekłada na lepszą integrację cudzoziemca. 

Niektóre dane empiryczne potwierdzają, że znajomość języka odgrywa kluczową 

rolę w integracji uchodźców4. Choć w środowisku eksperckim spotkamy różne opinie 

na temat efektywności poszczególnych instrumentów integracji uchodźców, coraz 

powszechniejsze jest podejście, że integrację należy rozpatrywać w kategorii 

złożonego i długotrwałego procesu, składającego się z kilku powiązanych ze sobą 

etapów. Warto jednak pamiętać, że nauka języka na równi z dostępnością miejsc pracy 

i godnych warunków zamieszkania stanowią podstawowe filary, na których są 

tworzone najbardziej skuteczne polityki integracyjne na świecie5. O kluczowej roli 

nauki języka na każdym etapie integracji przeczytamy w zaleceniach Europejskiej 

Rady do spraw Uchodźców i Wygnańców6, w dokumentach Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, a także w licznych wytycznych i 

publikacjach przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej7 i Europejskiego 

Centrum Języków Nowoczesnych8. 

Dyskusja na temat poziomu znajomości języka narodowego jako wskaźnika 

integracji nie jest nowym zagadnieniem także w Polsce ---- do tej pory część ekspertów 

uważa, że wymaganie znajomości języka polskiego na poziomie B1 (średnio 

zaawansowany) w procedurze administracyjnej uznania za obywatela Polski jest zbyt 

wygórowane, uniemożliwia bowiem części dobrze zintegrowanych cudzoziemców 

osiedlenie się w kraju. Z kolei w licznych publikacjach na temat sytuacji uchodźców w 

Polsce (szczególnie osób z innych kręgów kulturowych) brak znajomości języka jest 

podawany jako najważniejsze wyzwanie w integracji obcokrajowców. 

Cudzoziemcy znaczenie biegłości językowej w swojej skutecznej adaptacji 

uzależniają od indywidualnych doświadczeń i nastawienia do procesu nauki. Dlatego 

                                                           
4 V. Plutzar, M. Ritter, Language Learning in the Context of Migration and Integration ---- Challenges and Options for 
Adult Learners, 2008 rok ---- 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fc1d6 
[dostęp: 24 maja 2016 roku]; A New Beginning ---- Refugee Integration in Europe. Key research findings, SHARE 
conference 22 October 2013, Brussels 2013; Integration of refugees in Lithuania. Participation and Empowerment. 
Understanding Integration in Lithuania through an age, gender and diversity based participatory approach, 
UHNCR, październik-listopad 2013 roku; Good Practice Guide on Community and Cultural Integration for Refugees, 
ECRE. 
5 P. Bevelander, R. Pendakur, The labour market integration of refugee and family reunion immigrants: A 
comparison of outcomes in Canada and Sweden, „Norface Migration Discussion Paper’’, nr 2012-4; Migrant and 
Refugee Integration in Global Cities. The role of cities and business, The Hague Process on Refugees and Migration, 
2014 rok; Comparative study on the best practices for the integration of resettled refugees in the EU Member 
States. European Commission, 2013 rok. 
6 Por. http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/integration/184.html [dostęp: 6 kwietnia 2016 roku]. 
7 Comparative study on the best practices for the integration of resettled refugees in the EU Member States, op. cit. 
8 http://www.ecml.at 
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przed polskimi decydentami stoi obecnie bardzo poważne wyzwanie, sprowadzające 

się do potrzeby uchwalenia polityki integracyjnej, która pozwoli opracować 

efektywny system motywacji i (lub) sankcji, zwiększający zainteresowanie 

obcokrajowców nauką języka polskiego.  

Integracja oparta na znajomości języka9 wymaga systematycznego podejścia, które 

---- jak pokazują doświadczenia innych krajów ---- na tym najniższym szczeblu powinno 

być dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia10. Uzyskanie kompromisu nie 

jest zadaniem łatwym, o czym świadczą dotychczasowe doświadczenia Polski. 

Dlatego niniejsza analiza między innymi ma na celu omówienie instrumentów, które 

skutecznie wspierają proces łączenia systematyczności procesów nauki z 

indywidualnym podejściem do ucznia, zwracając należytą uwagę na jego potrzeby. 

 

Rozdział pierwszy. Uchodźcy w Polsce ---- od teorii do 

praktyki 

1.1. Integracja uchodźców ---- zarys pojęcia 

W niniejszym rozdziale poddano analizie pojęcie integracji i omówiono rolę 

edukacji językowej w skutecznej polityce integracyjnej. Na początku należy 

podkreślić, że w polskim ustawodawstwie brakuje definicji pojęcia „integracja’’. W par. 

5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku w 

sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom znajdziemy co prawda odniesienie do 

procesu integracji (postępów w jego realizacji), dotyczy ono jednak Indywidualnego 

Programu Integracji, z którego mogą skorzystać tylko wybrani cudzoziemcy - osoby ze 

statusem uchodźcy oraz osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej. Z 

przepisów można wywnioskować, że integracja jest procesem, który według polskiego 

ustawodawcy składa się przynajmniej z trzech elementów: znajomości języka 

(podstawowego zasobu słownictwa języka polskiego umożliwiającego 

komunikowanie się), posiadania pracy (poszukiwania zatrudnienia i innych form 

aktywności zawodowej umożliwiającej ekonomiczne usamodzielnienie się) oraz 

nawiązania kontaktu z przedstawicielami lokalnej społeczności, sprzyjającego 

partycypacji w życiu społecznym, kulturalnym i publicznym. 

Z kolei w świetle rekomendacji przyjmowanych na szczeblu ponadnarodowym 

integracja najczęściej również obejmuje dalszą edukację uchodźcy, kwestie 

                                                           
9 J.-C. Beacco, The role of languages in policies for the integration of adult migrants, Council of Europe, Strasbourg 
2008; idem, Adult migrant integration policies: Principles and implementation, Council of Europe, Strasbourg 2010. 
10 E. Halewijn, A. Houben, H. De Niel, Education: Tailor-made or one-size-fits-all? A project commissioned by the 
Nederlandse Taalunie, Council of Europe, Strasbourg 2008. 



 5 

mieszkaniowe, opiekę zdrowotną i świadczenia społeczne, dostęp do obywatelstwa i 

poszanowanie różnorodności11. 

Już na etapie zaleceń w większości dostępnych dokumentów ramowych podkreśla 

się konieczność całościowego podejścia do procesu integracji cudzoziemców, który 

nie koncentruje się wyłącznie na aspektach socjalnych i ekonomicznych, ale bierze 

także pod uwagę potrzeby rozpoznania różnorodności kulturowej i religijnej oraz 

zapewnienia dostępu do uzyskania obywatelstwa i korzystania z praw politycznych w 

kraju przyjmującym. W przewodniku dobrych praktyk w zakresie integracji 

uchodźców12 integracja jest określana jako proces dynamiczny i dwukierunkowy, 

ponadto ---- w odczuciu autorów tego dokumentu ---- jest to przedsięwzięcie 

długoterminowe i wielowymiarowe. W skutecznym programie integracji wymagania 

są stawiane zarówno pracownikowi socjalnemu (lub innemu podmiotowi 

zaangażowanemu w proces), jak i samemu migrantowi czy uchodźcy (jego rodzinie), 

mamy więc do czynienia nie ze stroną bierną, ale ze stroną czynną. Proces integracji z 

perspektywy psychologicznej kończy się dopiero wtedy, gdy uchodźca czuje się 

aktywnym członkiem społeczeństwa. Skuteczność integracji zależy również od tego, 

czy imigrant czuje się akceptowany w różnych wymiarach życia w nowym dla siebie 

otoczeniu ---- czyli w ujęciu zarówno prawnym, jak i społecznym, ekonomicznym, 

edukacyjnym, kulturalnym czy politycznym. Trudności w posługiwaniu się językiem 

kraju przyjmującego przekładają się na brak skuteczności wspomnianych 

instrumentów integracji cudzoziemca. 

Kilka przedstawionych zaleceń dotyczących polityki integracyjnej i pojęcia 

integracji znajduje się w dokumencie Polska polityka integracji cudzoziemców ---- 

założenia i wytyczne13. Przygotowanie tego dokumentu wskazuje, że również polscy 

decydenci powoli zmierzają ku opracowaniu bardziej obszernej definicji integracji, 

odpowiadającej rzeczywistym potrzebom określonych grup cudzoziemców. Warto 

jednak podkreślić, że od momentu powstania pierwszego projektu w 2013 roku Rada 

Ministrów nie zatwierdziła Polskiej polityki integracji cudzoziemców, dlatego 

dokument ten wciąż nie ma mocy wiążącej. 

 

1.2. Uchodźcy w Polsce w świetle statystyk 

Najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji na temat liczby uchodźców 

w Polsce, systemu ich wsparcia i struktury grup przybywających do Polski w celu 

uzyskania ochrony międzynarodowej dostarczają dane Urzędu do spraw 
                                                           
11 Por. http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/integration/179.html [dostęp: 7 kwietnia 2016 roku]. 
12 Ibidem. 
13 Por. http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-
inne/olskapolitykaintegracjicudzoziemcw-zaoeniaiwytyczne [dostęp: 7 kwietnia 2016 roku]. 
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Cudzoziemców. Z zestawień statystycznych tej instytucji wynika, że od 2010 roku 

wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej objęto blisko 61 tysięcy 

cudzoziemców, przy czym 64% wszystkich wniosków złożyli obywatele Rosji, 

przeważnie narodowości czeczeńskiej14. To, co wyróżnia obcokrajowców 

ubiegających się o ochronę w Polsce, jest najwyższy w Europie odsetek kobiet (47----

50%) i dzieci (41----45%). W obszarze pomocy socjalnej Urząd do spraw Cudzoziemców 

poinformował, że w listopadzie 2015 roku łącznie 4167 osób otrzymało wsparcie 

państwa polskiego, w tym 1696 osób korzystało z pomocy socjalnej w ośrodkach, 2471 

zaś ---- poza ośrodkami. Dwie najliczniejsze grupy beneficjentów pomocy socjalnej w 

2015 roku stanowili obywatele Ukrainy (1941 osób) i Federacji Rosyjskiej (1507 osób)15. 

Polska w świetle statystyk jawi się jako kraj, który ---- jak dotąd ---- nie był atrakcyjną 

destynacją dla osób poszukujących ochrony międzynarodowej w Europie. Do Polski 

przybywa relatywnie duża grupa kobiet i dzieci, co ma wpływ na kształt przyszłej 

pomocy socjalnej, dlatego na przykład łatwo jest wytłumaczyć duże zainteresowanie 

nauką języka już na etapie preintegracji wśród dzieci, które są objęte obowiązkiem 

szkolnym podczas pobytu w Polsce. Z danych Eurostatu wynika ponadto, że Polskę 

cechuję jednakże relatywnie niska uznawalność decyzji. 

Pracownicy Urzędu do spraw Cudzoziemców w dostępnych raportach 

analitycznych opisują procesy migracyjne przebiegające na terytorium Polski, 

używając kilku argumentów. Po pierwsze, relatywnie niewielka liczba wniosków 

(Polska znajduje się na trzynastym, czternastym miejscu w Unii Europejskiej pod 

względem liczby składanych wniosków) wynika głównie z tego, „że czynnikiem 

przyciągającym imigrantów okazywały się zmiany prawne w innych państwach 

europejskich podnoszące atrakcyjność oferty socjalnej dla wnioskujących o ochronę 

międzynarodową (Polska traktowana była jako państwo tranzytowe)’’. Po drugie, 

zmiany w strukturze wnioskodawców najczęściej są związane z sytuacją 

geopolityczną i ekonomiczną w poszczególnych krajach. Przez lata do Polski 

przybywały przede wszystkim osoby narodowości czeczeńskiej (pokłosie dwóch 

wojen w Rosji), z kolei pod koniec pierwszej dekady XXI wieku wystąpił napływ 

obywateli Gruzji (wojna w tym kraju w 2008 roku). Podobnie można wytłumaczyć 

znaczny (przez pracowników Urzędu do spraw Cudzoziemców określany jako 

„lawinowy’’) wzrost (nawet pięćdziesięciokrotny) wniosków obywateli Ukrainy o 

ochronę międzynarodową w latach 2013----2015, który jest rezultatem ruchu protestu 

Euromajdan i późniejszej wojny na wschodzie kraju. Jak wynika z dostępnych 

                                                           
14 Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Gruzji ---- 12,4 tysiąca (20%), Ukrainy ---- 3,6 tysiąca (6%), Armenii ---- 1,3 
tysiąca (2%) i Syrii ---- 0,5 tysiąca (2%). 
15 Por. http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/Statystyki-pomocy-socjalnej-listopad-2015.pdf [dostęp: 7 
kwietnia 2016 roku]. 
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statystyk, konflikt w Syrii nie wpłynął istotnie na liczbę i strukturę wnioskodawców w 

procedurze uchodźczej w Polsce. W marcu 2016 roku zanotowano jednak gwałtowny 

wzrost liczby wniosków obywateli Tadżykistanu (127 wniosków), którzy wyprzedzili 

obywateli Ukrainy, będących w ostatnich dwóch, trzech latach zwykle drugą pod 

względem wielkości grupą wnioskodawców. 

Analizując dane statystyczne, należy ponownie zwrócić uwagę na niską 

uznawalność decyzji w prowadzonych postępowaniach. Według danych Urzędu do 

spraw Cudzoziemców z początku 2016 roku, różnymi formami ochrony 

międzynarodowej w Polsce objęto 637 osób, 2877 postępowań zakończono decyzją 

odmowną, 8724 sprawy umorzono. Z grupy 211 tysięcy obcokrajowców posiadających 

ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej tylko 5550 osób uzyskało to prawo na podstawie różnych form ochrony 

międzynarodowej udzielonej w Polsce. 

 

Tabela 1. Liczba wniosków składanych w procedurze uchodźczej w Polsce w latach 

2009----2015 przez obywateli Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy 

Kraj 
pochodzenia 

2009 
rok 

2010 
rok 

2011 
rok 

2012 
rok 

2013 
rok 

2014 
rok 2015 rok Łącznie 

Federacja 
Rosyjska 5726 4795 4305 6084 12 849 4112 1381 47% 39 252 64% 

Gruzja 4214 1082 1735 3234 1245 726 147 5% 12 383 20% 

Ukraina 36 45 67 74 46 2318 1042 36% 3628 6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu do spraw Cudzoziemców z 2016 roku16. 
 

Ilustracja 1. Liczba decyzji pozytywnych w postępowaniach o ochronę 

międzynarodową wydanych w poszczególnych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej 

                                                           
16 Por. http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/ochrona-miedzynarodowa-trendy [dostęp: 8 kwietnia 2016 
roku]. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu z 2014 roku17. 
 

Ilustracja 2. Liczba decyzji odmownych w postępowaniach o ochronę 

międzynarodową wydanych w poszczególnych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu z 2014 roku18. 

                                                           
17 Por. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics [dostęp: 8 kwietnia 2016 
roku]. 
18 Ibidem. 
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Rozdział drugi. Nauka języka kluczem do integracji 

uchodźców ---- doświadczenia Polski 

O ile szeroko pojęta problematyka integracji uchodźców na terytorium Polski 

znajduje odzwierciedlenie w badaniach19, o tyle efektywność nauczania języka 

polskiego, przynajmniej do tej pory, nie była oceniana w kategorii odrębnego 

zagadnienia zasługującego na szczególną uwagę. Omówienie skuteczności 

programów nauki języka w ramach szerszej analizy polskiej polityki integracji 

uchodźców znajdziemy między innymi w publikacjach Stowarzyszenia Interwencji 

Prawnej, Instytutu Spraw Publicznych i Polskiego Forum Migracyjnego z lat 2007----

2008. Opracowania te mogą posłużyć jako dobry wstęp do analizy wyzwań stojących 

przed polską władzą w wymiarze powołania do życia dobrze funkcjonującego 

programu nauki dla uchodźców, dostosowanego do realnych potrzeb beneficjentów 

rządowych programów integracyjnych. Wciąż jednak brakuje reprezentatywnych 

badań jakościowych zrealizowanych przy użyciu odpowiednio opracowanej 

metodologii, których celem byłoby poznanie opinii uchodźców na temat poziomu 

nauki języka w Polsce, szczególnie z punktu widzenia specyficznych potrzeby tej 

grupy. Dotychczas przeprowadzone wywiady z uchodźcami sugerują, że istniejący 

system nauczania tylko w niewielkim stopniu zaspokaja ich potrzeby. 

W ostatnich dwóch latach w Polsce ---- ze względu na duże zainteresowanie 

uchodźcami w wyniku europejskiego kryzysu migracyjnego ---- podjęto próbę oceny 

systemu wsparcia tej grupy cudzoziemców. W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli 

przeprowadziła głęboką analizę systemu pomocy społecznej dla uchodźców20, której 

elementem była ocena nauczania języka na etapie preintegracji i później w ramach 

indywidualnych programów integracji. W tym samym roku Stowarzyszenie 

Interwencji Prawnej na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich zrealizowało badanie 

obecności uchodźców na poziomie lokalnym21, omawiając doświadczenia dwóch 

gmin (Góra Kalwaria i Podkowa Leśna) w integracji takich migrantów. Zwracając 

uwagę na rolę języka polskiego w integracji uchodźców, autorzy raportu z badania 

postanowili przyjrzeć się szczegółowo edukacji dzieci uchodźców w miejscowych 
                                                           
19 Por. na przykład: Integracja uchodźców w Polsce w liczbach, Polskie Forum Migracyjne na zlecenie 
Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w Warszawie, 
Warszawa 2007; Integracja uchodźców czeczeńskich w Polsce, „Biuletyn Instytutu Zachodniego’’ 2011, nr 67; 
Program UNHCR dotyczący integracji uchodźców w Europie Środkowej ---- http://www.unhcr-
centraleurope.org/pl/pdf/co-robimy/promowanie-integracji/program-unhcr-dotyczacy-integracji-uchodzcow-w-
europie-srodkowej.html [dostęp: 24 maja 2016 roku]; M. Duszczyk, M. Góra, Active Inclusion of Immigrants in 
Poland, Institute for the Study of Labor, Discussion Paper nr 6427, 2012 rok. 
20 Pomoc społeczna dla uchodźców. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2015 (KPS-
4101-006-00/2014). 
21 E. Piechowska, Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w 
integracji uchodźców i edukacji ich dzieci, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2016. 
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szkołach. Aktualność obu omówionych przedsięwzięć i opublikowanych w ich wyniku 

raportów czyni z nich ważne źródło wiedzy dla niniejszej analizy. 

Oprócz niskiej uznawalności, zauważalny odsetek umarzanych postępowań o 

udzielnie ochrony międzynarodowej potwierdza obserwację badaczy o tym, że Polska 

dla dużej liczby osób poszukujących ochrony międzynarodowej nadal jest tylko 

przystankiem na drodze ku stabilizacji sytuacji życiowej w krajach Europy Zachodniej 

i w Skandynawii22. Z kolei eksperci bezpośrednio pracujący z uchodźcami sugerują, że 

również duża grupa osób po otrzymaniu ochrony na terytorium Polski decyduje się na 

opuszczenie kraju ze względu na brak perspektyw poprawy sytuacji życiowej23. 

Niewystarczająca motywacja do pozostania w Polsce jest bezpośrednio związana z 

brakiem odpowiednich instrumentów integracji migrantów ze społecznością lokalną. 

Skuteczna integracja może nastąpić tylko wtedy, gdy władze centralne i lokalne przy 

współpracy społeczeństwa obywatelskiego stworzą możliwości systematycznego 

angażowania się migrantów w życie kraju przyjmującego w jego różnych 

przejawach24. Nauczanie języka jako element tej polityki będzie szczegółowo 

przedstawione w następnych podrozdziałach niniejszej analizy. 

 

2.1. Integracja uchodźców w ujęciu obowiązujących regulacji 

prawnych 

Eksperci, omawiając kwestię obowiązujących przepisów prawnych, zwracają 

uwagę, że Polska co do zasady spełnia minimalne wymagania w zakresie wsparcia 

uchodźców, wynikające ze zobowiązań przyjętych na forum międzynarodowym. 

Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców25 i protokół nowojorski 

dotyczący statusu uchodźców26, których polski rząd jest sygnatariuszem, definiują 

materialnoprawne podstawy nadawania statusu uchodźcy oraz określają 

najważniejsze prawa i wolności tej grupy cudzoziemców. Porozumienia te należy 

jednak rozpatrywać w kategorii dokumentów ramowych, których celem nie było 

określenie trybu postępowania w poszczególnych państwach. W Polsce procedurę 

nadania statusu uchodźcy reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu 

                                                           
22 J. Segeš Frelak, Doświadczenia Polski i Niemiec w przyciąganiu wykwalifikowanych migrantów ---- wybrane 
zagadnienia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016. 
23 J. Frelak, W. Klaus, Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2007; Integracja uchodźców w Polsce w liczbach, op. cit.; W. Klaus, A. Chrzanowska, Integracja i pomoc 
społeczna wobec uchodźców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007. 
24 V. Plutzar, M. Ritter, Language Learning in the Context of Migration and Integration ---- Challenges and Options for 
Adult Learners, op. cit.; A New Beginning ---- Refugee Integration in Europe. Key research findings, op. cit.; Refugee 
Integration: Key concerns and areas for further research, Canadian Council on Refugees, 2011 rok. 
25 Por. http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/materialy/konwencje/konwencja-dotyczaca-statusu-uchodzcow-z-
1951-r.html [dostęp: 31 marca 2016 roku]. 
26 Por. http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/ProtokolDotyczacyStatusuUchodzcowNowyJork1967.doc 
[dostęp: 31 marca 2016 roku]. 
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cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej27. Po przystąpieniu 

Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku do ustawy włączono odpowiednie akty 

europejskiego prawa pierwotnego28. 

Na mocy regulacji prawnych osobom ubiegającym się o status uchodźcy w Polsce 

zapewnia się pomoc socjalną i opiekę medyczną w okresie postępowania w sprawie 

nadania statusu uchodźcy, począwszy od dnia zgłoszenia się cudzoziemca w ośrodku i 

dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie nadania statusu 

uchodźcy albo przez okres czternastu dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o 

umorzeniu postępowania29. Pobyt cudzoziemca w ośrodku dla uchodźców 

rozpoczyna proces, potocznie nazywany preintegracją. Ważną część tego procesu 

stanowi pomoc socjalna. Co jest istotne dla niniejszej analizy, wsparcie ze strony 

państwa obejmuje między innymi naukę języka i zapewnienie podstawowych 

materiałów szkoleniowych. 

Kolejnym ważnym aktem z punktu widzenia litery prawa jest strategiczny 

dokument Polityka migracyjna Polski ---- stan obecny i postulowane działania, przyjęty 

przez Radę Ministrów 31 lipca 2012 roku. Strategia określa kierunek rozwoju polskiej 

polityki migracyjnej, zawiera również propozycje dotyczące usprawnienia 

istniejącego procesu integracji cudzoziemców. Ochronie cudzoziemców w Polsce jest 

poświęcony rozdział trzeci (na uwagę zasługuje szczególnie punkt 4.3. Ochrona 

międzynarodowa). W Polityce migracyjnej Polski sformułowano wiele istotnych 

rekomendacji mających usprawnić proces integracji uchodźców. Z punktu widzenia 

niniejszej analizy istotny jest zapis mówiący o „położeniu nacisku na skuteczną naukę 

języka polskiego przez cudzoziemców zgodnie z zasadą, iż znajomość języka kraju 

przyjmującego jest kluczowa dla procesu integracji’’. Ponadto w dokumencie 

podkreśla się potrzebę zharmonizowania procesu przechodzenia z systemu 

preintegracji do systemu integracji, które w praktyce będzie miało duże znaczenie dla 

sukcesu programu nauki języka30. 

                                                           
27 Dz.U. z 2003 r., Nr 128, poz. 1176 ---- http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031281176 [dostęp: 31 marca 
2016 roku]. 
28 Były to zwłaszcza następujące dyrektywy Rady: 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich, 
2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 roku ustanawiająca minimalne normy dotyczące przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl, 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 roku w sprawie minimalnych standardów przyznawania 
tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę 
wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami, 
2004/83/ WE z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji statusu obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują 
międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony, 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 roku w 
sprawie prawa do łączenia rodzin. 
29 Art. 74 ust. 1 Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
30 W wyniku kontroli Najwyższej Izby Kontroli stwierdzono, że spośród dwunastu rekomendacji, które w 
dokumencie były kierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zrealizowano tylko osiem. Cześć 
postulatów zawartych w strategii wymaga zmian legislacyjnych. W praktyce przygotowanie nowelizacji okazało 
się procesem czasochłonnym, które spotkało się z brakiem większego zaangażowania ze strony decydentów. 
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Kilka słów należy powiedzieć również o dokumencie, który całościowo traktuje o 

integracji cudzoziemców w Polsce. Polska polityka integracji cudzoziemców ---- 

założenia i wytyczne jest aktem wykonawczym służącym implementacji postanowień 

Polityki migracyjnej Polski w obszarze integracji cudzoziemców mieszkających w 

kraju. Akt ten charakteryzują dwie ważne cechy ---- jest to dokument ramowy, który 

uwzględnia jednocześnie doświadczenia innych krajów w obszarze integracji 

cudzoziemców. Dotychczas Polska polityka integracji cudzoziemców nie została 

przyjęta przez Radę Ministrów, dokument ma więc wyłącznie status rekomendacji i 

zbioru dobrych praktyk. Ponadto słabością tego aktu w jego obecnym kształcie jest 

brak przypisania zdefiniowanych celów do zadań określonych podmiotów i 

niepowiązanie proponowanych rozwiązań z budżetem. Warto zwrócić uwagę, że 

polityka integracyjna jeszcze w styczniu 2005 roku była przedmiotem prac Komitetu 

Europejskiego Rady Ministrów. 

Czasochłonny i mocno zbiurokratyzowany proces podejmowania decyzji oraz brak 

woli politycznej ze strony decydentów niewątpliwie prowadzą do niedoskonałości 

rozwiązań w obszarze integracji uchodźców stosowanych w Polsce. Ponadto 

dostępne wyniki badań sugerują, że funkcjonujący w Polsce system nauki języka jest 

niedoskonały na etapie zarówno preintegracji, jak integracji. Od wielu lat w 

środowisku eksperckim funkcjonuje opinia, że przyjęte standardy nauczania 

wymagają dogłębnego przeglądu i odpowiedniej zmiany31. W dalszych rozważaniach 

zostaną omówione przyczyny zaistniałej sytuacji. 

 

2.2. Nauka języka na etapie preintegracji 

W świetle statystyk główną grupę beneficjentów w procedurze uchodźczej 

stanowią osoby pochodzące z obszaru byłego Związku Radzieckiego (część z nich 

można określić mianem osób bliskich kulturowo Polakom), w większości biegle 

posługujące się językiem rosyjskim, co do pewnego stopnia ułatwia im aklimatyzację 

podczas pobytu w ośrodkach. Mimo wspólnej przeszłości, związanej z życiem pod 

rządami władz komunistycznych, i wspólnego języka rosyjskiego, którym część osób 

wciąż się biegle posługuje, w ośrodkach sporadycznie dochodzi jednak do sytuacji 

konfliktowych zarówno na tle kulturowym, jak i w następstwie sytuacji związanych z 

codziennym funkcjonowaniem na terenie obiektu. 

Obecność w ośrodkach głównie obywateli państw z obszaru dawnego Związku 

Radzieckiego (trzy najliczniejsze grupy obcokrajowców pochodzą z Federacji 

                                                           
31 Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, red. J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007; J. Frelak, W. Klaus, Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i 
dobre praktyki, op. cit.; W. Klaus, A. Chrzanowska, Integracja i pomoc społeczna wobec uchodźców w Polsce, op. cit. 
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Rosyjskiej, Ukrainy i Gruzji) można traktować jako argument tłumaczący decyzję o 

zastosowaniu pewnego standardowego podejścia w edukacji, o czym wspominają 

zarówno eksperci, jak i sami uchodźcy. Warto już w tym miejscu zaznaczyć, że 

przygotowując zajęcia językowe, należy zwrócić uwagę na obecność kobiet i dzieci 

(specyfika migracji do Polski), a także uwzględnić specyfikę kulturową różnych grup 

cudzoziemców. Ponadto w wypadku osób narodowości czeczeńskiej mamy do 

czynienia z wyznawcami islamu, z kolei Ukraińcy i Gruzini, podobnie jak Polacy, to 

głównie chrześcijanie. Dominująca pozycja w procedurze uchodźczej wyżej 

wspomnianych grup w Polsce nie zmienia faktu, że w ośrodkach nierzadko mieszkają 

również osoby z innych zakątków świata (Afryka, kraje arabskie), dlatego program 

nauczania powinien być dostosowany również do ich potrzeb, szczególnie że często 

język ojczysty tych grup należy do zupełnie innej rodziny językowej, nie wspominając 

o różniących się od siebie tradycjach i wartościach kulturowych. 

Analizę istniejącego systemu warto rozpocząć od etapu preintegracji. Jak wynika z 

dotychczasowych badań, w zajęciach z języka polskiego na tym etapie integracji 

uczestniczą nieliczni cudzoziemcy przebywający w procedurze uchodźczej. W latach 

2012----2014 liczba obcokrajowców objętych pomocą socjalną uczęszczających na 

zajęcia wynosiła 15----17%32. Co więcej, to dzieci w wieku szkolnym stanowiły grupę, 

która najchętniej korzystała z dobrowolnych zajęć. Jest to w pewnym sensie 

zrozumiała tendencja, podyktowana potrzebą uczestniczenia dzieci uchodźczych 

objętych obowiązkiem szkolnym w lekcjach prowadzonych w języku polskim. 

Warto w tym miejscu podkreślić brak prawnego obowiązku nauki języka w 

wypadku osób przebywających w procedurze uchodźczej na etapie preintegracji. W 

praktyce biegłość w posługiwaniu się językiem polskim będzie więc w dużej mierze 

zależała od predyspozycji ucznia, jego motywacji i chęci uczestniczenia w 

dobrowolnym procesie nauki. Jak wynika z przywoływanej już kontroli 

przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2015 roku, w dobrowolnych 

zajęciach na etapie preintegracji „uczestniczyło tylko od 14,7% w 2012 do 17% w I 

półroczu 2014 r. uchodźców, z tego jeszcze mniej uczęszczało na zajęcia regularnie. W 

zajęciach brały udział głównie dzieci uchodźców w wieku szkolnym. W 2012 r. były to 

433 osoby (360 dzieci i 73 dorosłych), tj. 14,8% osób przebywających w ośrodkach, w 

2013 r. 596 osób (504 dzieci i 92 dorosłych), tj. 15,1%, a w I półroczu 2014 r. 559 osób (456 

dzieci i 103 dorosłych), tj. 17% cudzoziemców’’33. 

Urząd do spraw Cudzoziemców w ramach procedury przetargowej, określając 

minimalne wymagania dotyczące prowadzenia programów nauczania języka 

                                                           
32 Pomoc społeczna dla uchodźców. Informacja o wynikach kontroli, op. cit. 
33 Ibidem. 
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polskiego, kontraktuje obecnie jedną firmę, która zaproponuje najlepszą ofertę 

kursów językowych. Jak wynika z dostępnych analiz liczba zakontraktowanych godzin 

może być niewystarczająca do opanowania języka w stopniu umożliwiającym 

skuteczną integrację w środowisku lokalnym (praktyki stosowane w innych 

państwach są omówione w rozdziale trzecim), jednakże największym wyzwaniem 

pozostaje brak motywacji do nauki wśród osób przebywających w procedurze. 

Niechęć do nauki wynika z kilku czynników. Z jednej strony, możemy mówić o braku 

rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia (jego wykształcenia, predyspozycji do 

nauki języka). Z drugiej strony, wielu uchodźców świadomie nie uczestniczy w 

zajęciach. Po pierwsze, duża grupa migrantów traktuje Polskę jako kraj tranzytowy, 

przygotowując się na podróż do takich państw, jak Niemcy czy Francja, często w celu 

dołączenia do rodziny34. Po drugie, niektóre osoby nie uczestniczą w zajęciach ze 

względu na brak uwzględnienia ich potrzeb kulturowych przez pracowników 

ośrodków (na przykład obecność grup tylko dla kobiet). Ponadto wciąż wielu 

cudzoziemców, będąc w procedurze, szuka zatrudnienia poza ośrodkiem, często 

wybierając możliwość uzyskania zysku materialnego jako korzystniejszą alternatywę 

dla zajęć z języka polskiego, szczególnie że najczęściej praca taka jest podejmowana w 

szarej strefie, nie wymaga więc posiadania wysokich kwalifikacji i biegłej znajomości 

języka polskiego. 

 

2.3. Nauka języka na etapie Indywidualnego Programu Integracji 

Uchodźcy w Polsce to w zasadzie jedyna grupa cudzoziemców z ważnymi 

dokumentami uprawniającymi do pobytu w kraju, do której są skierowane działania 

integracyjne umocowane w przepisach prawnych. Obcokrajowiec ze statusem 

uchodźcy w Polsce może liczyć na pomoc, której celem jest wspieranie jego 

samodzielności w nowym kraju. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej35 stanowi jeden z kluczowych aktów normatywnych regulujących tryb 

przekazywania pomocy uchodźcom. 

Podstawowym instrumentem integracji uchodźców w Polsce, który między innymi 

umożliwia podwyższenie kompetencji językowych, jest indywidualny program 

integracji realizowany przez dwanaście miesięcy. Głównym założeniem programu jest 

umożliwienie uchodźcy samodzielnego funkcjonowania w polskim społeczeństwie, 

biegła znajomość języka polskiego ma zaś cudzoziemcowi ten proces ułatwić. Środki 

na realizację indywidualnego programu integracji są wypłacane z budżetu państwa za 
                                                           
34 Praktyka dość powszechna wśród największej grupy wnioskodawców w Polsce ---- obywateli Federacji Rosyjskiej 
narodowości czeczeńskiej. 
35 Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 ---- http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593 [dostęp: 7 kwietnia 
2016 roku]. 
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pośrednictwem wojewodów. Warto podkreślić, że środki te są przeznaczone 

wyłącznie na wypłatę świadczeń pieniężnych i opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne. Na wsparcie w pozostałych obszarach uchodźcy mogą liczyć w ramach 

statutowej działalności służb pomocy społecznej i publicznych służb zatrudnienia. Co 

do zasady, podmiotami zaangażowanymi w działania integracyjne na tym etapie są 

uchodźca (jego rodzina) i ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy 

rodzinie. Do obowiązków uchodźcy należą spotkania z osobą reprezentującą 

instytucję pomocy (dwa razy w miesiącu), która odpowiada za realizację 

indywidualnego programu integracji, aktywne poszukiwanie pracy i ---- jeśli jest taka 

potrzeba ---- udział w zajęciach nauki języka polskiego. 

Z przepisów wynika, że sytuacja w zakresie obowiązku nauki języka polskiego różni 

się w wypadku obcokrajowców, których postępowanie zakończyło się wydaniem 

pozytywnej decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy na terytorium Polski, i w wypadku 

osób realizujących etap preintegracji. Cudzoziemcy objęci indywidualnym 

programem integracji, jak wynikałoby z przepisów, obowiązkowo muszą podjąć naukę 

języka, ale art. 93 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy o pomocy społecznej doprecyzowuje, że 

obowiązek ten powstaje, „gdy zachodzi taka potrzeba’’, możemy więc mówić o 

klauzuli uznaniowości, którą ustawodawca wprowadził jako instrument do 

wykorzystania głównie przez pracowników służb pomocy społecznej oceniających 

indywidualne potrzeby uchodźcy. 

Z dostępnych badań wynika, że mimo dostępności zajęć z języka polskiego w 

ofercie integracyjnej, a nawet mimo ustawowego obowiązku uczęszczania na takie 

zajęcia, uchodźcy często nie dostrzegają korzyści z uczestniczenia w programie nauki 

języka. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać zarówno w systemie organizacji 

zajęć (niedostosowanie poziomu nauki do osób uczestniczących, odległość miejsca 

nauki od miejsca zamieszkania), jak i w motywacji uchodźców, którzy w trakcie 

realizacji Indywidualnego Programu Integracji przede wszystkim zwracają uwagę na 

potrzebę znalezienia pracy i godnych warunków zamieszkania. Ponadto dla dużej 

liczby uchodźców główną wartością indywidualnego programu integracji są 

regularne świadczenia społeczne. W odczuciu pracowników ośrodków pomocy 

społecznej niedoskonałość systemu wsparcia powoduje, że część uchodźców 

świadomie nie pracuje (lub nawet rezygnuje z pracy), żeby nie stracić prawa do 

zasiłków. 

Warto zwrócić uwagę, że w Polsce pomoc integracyjna w ramach Indywidualnego 

Programu Integracji (w tym wsparcie w nauce języka) jest udzielana na wniosek 

cudzoziemca, który odpowiednią prośbę musi skierować w terminie sześćdziesięciu 
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dni od dnia uzyskania przez niego statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Cały 

proces nadzoruje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca 

za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie. Ocena postępów w 

integracji (oprócz edukacji językowej są również oceniane funkcjonowanie zawodowe 

i funkcjonowanie społeczne) jest prowadzona zgodnie z ustaleniami indywidualnego 

programu integracji36. Z przywoływanego już raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, 

że w latach 2012----2014 w Polsce zrealizowano 674 indywidualne programy integracji, 

którymi objęto 1459 osób na terenie 51 powiatów. Autorzy raportu podają, że mimo 

ustawowego obowiązku w zajęciach z języka polskiego uczestniczyło średnio 

zaledwie 35,6% osób realizujących indywidualny program integracji. Wyjątek od 

reguły stanowi Warszawa (uczestnictwo w zajęciach z języka polskiego 70% osób 

realizujących indywidualny program integracji), która od lat jest głównym skupiskiem 

migrantów, ale także ---- co ważne ---- centrum działalności organizacji pozarządowych 

wspierających obcokrajowców. 

Skuteczność systemu Indywidualnego Programu Integracji jest przedmiotem 

krytyki autorów raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku, których wnioski 

pokrywają się z obserwacjami ekspertów w raportach z badań prowadzonych w 

ostatnim dziesięcioleciu. Na podstawie dostępnych analiz wyłania się obraz 

Indywidualnego Programu Integracji jako instrumentu, który ma przeważnie formalny 

charakter i którego głównym celem jest spełnienie wymagań określonych ustawowo 

(bez udziału w programie nie jest możliwe wypłacanie świadczeń). Chociaż program 

ten ---- w założeniach i w nazwie ---- jest przedsięwzięciem indywidualnym, to w praktyce 

nierzadko zawiera tylko standardowe i bardzo ogólne zapisy, których skuteczność jest 

mocno krytykowana. Na przykład w niektórych indywidualnych programach 

integracji ocenianych w ramach kontroli Najwyższej Izby Kontroli brakowało 

dokładnej liczby godzin lekcyjnych w programie nauki języka. Ponadto uchodźcy, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracownicy pomocy społecznej od lat 

powtarzają, że krótki okres trwania indywidualnego programu integracji (dwanaście 

miesięcy, podczas kiedy w innych krajach Europy czas ten wynosi od dwóch do trzech 

lat) w dużym stopniu decyduje o jego nieskuteczności. 

Wracając do kwestii nauki języka polskiego w ramach Indywidualnego Programu 

Integracji, należy zauważyć, że to sektor pozarządowy jest głównym podmiotem 

realizującym ten obowiązek ustawowy, przeważnie przy wsparciu środków Unii 

Europejskiej. Wojewodowie, mając taką możliwość, zazwyczaj nie przeznaczają 

                                                           
36 Par. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy 
cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz.U. z 
2009 r., Nr 45, poz. 366). 
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dotacji na naukę języka polskiego. Również powiatowe centra pomocy rodzinie, choć 

dysponują takimi możliwościami, nie decydują się na finansowanie programów nauki 

języka. Z kolei pozostawienie obowiązku nauki języka w rękach organizacji 

pozarządowych, nawet tych najbardziej doświadczonych, niesie w sobie ukryte 

niebezpieczeństwo. Brak ciągłości finansowania organizacji pracujących z 

migrantami (czego przykładem mogą być trwające nieporozumienia między rządem a 

trzecim sektorem po uruchomieniu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji) ma 

wymierny wpływ na systematyczność nauki języka, która bezpośrednio przekłada się 

na sukces całego procesu integracji. 

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku wynika, że liczba godzin lekcyjnych 

na etapie indywidualnego programu integracji nie różni się znacznie od rozwiązań w 

tym zakresie stosowanych na etapie preintegracji. W ramach realizacji 

Indywidualnego Programu Integracji średnio odbywają się cztery godziny lekcyjne 

tygodniowo, powszechne są jednak sytuacje braku doprecyzowania poziomu, zakresu 

i częstotliwości uczestnictwa w zajęciach kursu. Z kolei rozmowy prowadzone z 

uchodźcami sugerują, że zajęcia często kolidują z godzinami ich pracy. Ponadto brak 

oferty kursów w wielu powiatach zmusza uchodźców do dojazdu na własny koszt do 

często oddalonego miejsca prowadzenia zajęć. Podobne niedopatrzenia systemowe 

nie sprzyjają skutecznej integracji uchodźców, gdyż już na etapie nauki języka 

większość osób napotyka duże przeszkody. Nierzadko taka polityka państwa jest 

bodźcem do opuszczenia kraju pobytu. 

 

2.4. Integracja uchodźców na szczeblu lokalnym ---- analiza 

studiów przypadku (Podkowa Leśna, Góra Kalwaria) 

Po przedstawieniu podejścia do integracji stosowanego na szczeblu centralnym 

zasadna wydaje się analiza działań wspierających uchodźców, jakie są podejmowane 

na najniższym szczeblu administracyjnym w Polsce. Warto bowiem ustalić, czy 

problem braku skutecznych rozwiązań w kwestii nauki języka na poziomie centralnym 

może być zniwelowany przez społeczność lokalną i jej instytucje. W 2016 roku zespół 

Stowarzyszenia Interwencji Prawnej opublikował raport z badań zrealizowanych w 

dwóch polskich gminach ---- Podkowie Leśnej i Górze Kalwarii37. Wyniki tych badań w 

dużym stopniu potwierdziły wieloletnie obserwacje ekspertów zajmujących się 

uchodźcami, którzy za sprawę kluczową uznają potrzebę kontaktu uchodźców z 

lokalną społecznością, co ma ogromne znaczenie dla nauki języka i dalszego procesu 

                                                           
37 Warto podkreślić, że badania nie miały reprezentatywnego charakteru, badacze postanowili się bowiem 
skoncentrować na sytuacji dzieci uchodźców w szkołach, niemniej jednak uzyskane wyniki pozwalają poczynić 
kilka ciekawych obserwacji, ważnych z perspektywy niniejszej analizy. 
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integracji. Uchodźcy w badanych gminach rzadko mieli kontakt z lokalną 

społecznością, ponieważ wiele osób znajdujących się w procedurze mieszkało w 

ośrodkach oddalonych od centrum życia społecznego, władze samorządowe nie 

prowadziły zaś żadnych całościowych działań, jakie mogłyby zaradzić tej sytuacji. 

Analiza dostępnych danych nie pozostawia wątpliwości, że program nauki języka 

polskiego jest realizowany nieskutecznie zarówno na szczeblu centralnym, jak i na 

szczeblu lokalnym. W kolejnym rozdziale niniejszego opracowania zostaną 

zaprezentowane praktyki i doświadczenia innych państw w nauczaniu języka w 

programach integracji uchodźców. 

 

Rozdział trzeci. Nauka języka w integracji uchodźców ---- 

doświadczenia innych państw 

Po przedstawieniu najważniejszych wyzwań stojących przed polskim systemem 

nauki języka dla uchodźców warto omówić rozwiązania, których wdrożenie w 

polskich realiach może znacznie usprawnić proces integracji obcokrajowców z tej 

grupy (w tym zwiększyć poziom biegłości językowej cudzoziemców). Niniejszy rozdział 

podzielono na dwie części ---- w pierwszej przedstawiono rekomendacje związane z 

procesem dydaktycznym, w drugiej zaś opisano rozwiązania systemowe przyjęte w 

poszczególnych państwach Unii Europejskiej. 

Warto podkreślić, że w niniejszym rozdziale przeanalizowano wiele czynników, 

które odgrywają kluczową rolę w procesie nauczania języka. Na podstawie 

doświadczeń innych krajów podjęto również próbę ustalenia, na jakim etapie 

najlepiej rozpocząć naukę języka, jak długo powinien trwać proces nauczania i czy 

nauka języka powinna warunkować dostęp do innych świadczeń w ramach szeroko 

rozumianej polityki integracyjnej. 

Ze względu na wieloletnie doświadczenie i stałą dbałość o wprowadzanie 

najlepszych praktyk w procesie nauki języka, w ramach analizy danych zastanych 

szczególnie dużo uwagi poświęcono rekomendacjom wypracowanym przez 

Europejską Radę do spraw Uchodźców i Wygnańców oraz zaleceniom Rady Europy (w 

wymiarze usprawnienia pracy nauczycieli na uwagę zasługuje dorobek Europejskiego 

Centrum Języków Nowoczesnych). Oprócz dostępnych wyników badań38 w rozdziale 

wykorzystano również materiały udostępnione przez rządy poszczególnych państw i 

                                                           
38 Por.: A New Beginning ---- Refugee Integration in Europe. Key research findings, op. cit.; Integration of refugees in 
Lithuania. Participation and Empowerment. Understanding Integration in Lithuania through an age, gender and 
diversity based participatory approach, op. cit.; How to support the integration of migrants, refugees and asylum 
seekers, op. cit.; Pomoc społeczna dla uchodźców. Informacja o wynikach kontroli, op. cit. 
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raporty z badań porównawczych na szczeblu unijnym, przeprowadzone na zlecenie 

Komisji Europejskiej. 

 

3.1. Proces dydaktyczny 

Omawiając proces dydaktyczny, warto zauważyć, że przez wiele lat Unia 

Europejska przeznaczała bardzo dużo zasobów na propagowanie nie tylko różnych 

form edukacji formalnej i nieformalnej, ale także rozwiązań, które umożliwiają 

osobom przebywającym na terenie państw członkowskich uczenie się przez całe życie 

(lifelong learning). Zwłaszcza osoby, który już otrzymały status uchodźczy, mają 

zwykle swobodny dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej świadczonej przez różne 

podmioty wspierane finansowo środkami Unii Europejskiej. Liczne projekty w tym 

zakresie dostarczają sporo informacji na temat przyszłości polityki edukacyjnej, rządy 

poszczególnych państw czy organizacje pozarządowe mogą zaś korzystać z 

dostępnych rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że edukacja uchodźców ---- ze względu 

na wyjątkową sytuację życiową tych osób, doświadczenie traumy i trudności z 

adaptacją w nowym środowisku ---- w wielu wypadkach musi uwzględniać rozwiązania, 

które wykraczają poza politykę edukacyjną w tradycyjnym rozumieniu. Czynnikiem, 

który warunkuje skuteczność edukacji uchodźców, mimo istnienia rozwiązań 

systemowych, jest przede wszystkim profesjonalne przygotowanie (wiedza, 

kompetencje psychologiczne) pedagoga i jego zdolność do swobodnego poruszania 

się w wielokulturowym środowisku. 

Należy zaznaczyć, że zagwarantowanie najbardziej całościowego wsparcia ze 

strony instytucji państwowych (na przykład wystarczająca liczba godzin lekcyjnych, 

dobrze wyposażone sale zajęć) nie zmniejsza kluczowego znaczenia osoby 

nauczyciela w procesie przekazywania wiedzy cudzoziemcom. W ostatnim 

dziesięcioleciu bardzo dużo uwagi zwraca się na wyposażenie nauczycieli w narzędzia 

i umiejętności, które pozwalają skutecznie przekazywać wiedzę w środowisku 

wielokulturowym i ---- co równie ważne ---- zwiększać motywację uczniów. W tym 

wymiarze ważną decyzją było powołanie Europejskiego Centrum Języków 

Nowoczesnych (European Centre For Modern Languages), którego głównym zadaniem 

jest rozpowszechnianie dobrych praktyk wśród osób zaangażowanych w edukację 

migrantów (w tym uchodźców). Projekty, które są realizowane w ramach działalności 

Europejskiego Centrum Języków Nowoczesnych, prowadzą do przygotowania 

rozwiązań usprawniających proces dydaktyczny, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb wynikających z przebiegu nauki w środowisku wielokulturowym. W swojej 

działalności Europejskie Centrum Języków Nowoczesnych zwraca szczególną uwagę 
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na możliwości, jakie nauczycielom oferują nowoczesne technologie. Warto podkreślić, 

że publikacje przygotowane przez specjalistów Europejskiego Centrum Języków 

Nowoczesnych prezentują przebieg nauki w różnych krajach, ponieważ autorzy tych 

analiz często powołują się na studia przypadku, tłumacząc za ich pomocą warunki 

skuteczności lub brak skuteczności różnych rozwiązań. 

Wśród projektów Europejskiego Centrum Języków Nowoczesnych znajdziemy kilka 

inicjatyw zasługujących na szczególną uwagę39 w związku z sytuacją w Polsce. Już na 

początku działalności Europejskiego Centrum Języków Nowoczesnych uruchomiono 

jeden z najbardziej udanych projektów ---- „Okna i Lustra’’40, którego celem było 

opracowanie metodologii przekazywania nauczycielom umiejętności 

międzykulturowych. Inicjatywa ta miała pomóc nauczycielom pokonać jedno z 

poważniejszych wyzwań w procesie dydaktycznym ---- duża grupa pedagogów 

mających wysokie umiejętności profesjonalne (biegła znajomość języków) napotykała 

problemy w komunikacji w wielokulturowym środowisku w trakcie przekazywania 

wiedzy uczniom. Na podstawie projektu powstał podręcznik, który może służyć jako 

kompendium wiedzy na temat skutecznych sposobów radzenia sobie w sytuacji szoku 

kulturowego. 

Kolejny projekt41 Europejskiego Centrum Języków Nowoczesnych, którego 

wdrożenie warto rozważyć w polskim wymiarze (na przykład ze względu na język 

rosyjski, którym ---- oprócz języka ojczystego ---- posługuje się liczna grupa 

cudzoziemców w Polsce), dotyczył sposobu, w jaki nauczyciel może wykorzystać 

znajomość innego obcego języka przez ucznia (na przykładzie nauki języka 

niemieckiego wśród osób, których podstawowym językiem obcym w systemie 

szkolnictwa był język angielski). Celem projektu było przede wszystkim opracowanie 

metodologii, która pozwoli świadomie i możliwie najbardziej efektywnie wykorzystać 

umiejętności ucznia i jego doświadczenia w procesie nauki. 

Interesujący jest także projekt, którego celem było usprawnienie procesu nauki 

przez bardziej efektywne zarządzanie czasem przeznaczonym na zajęcia42. W ramach 

tej inicjatywy podjęto próbę przeanalizowania skuteczności nauki w krótszych, ale 

bardziej intensywnych modułach szkoleniowych, zamiast realizacji programów przez 

dłuższy okres (zwykle rok). W tym samym projekcie badacze wskazali, w jaki sposób 

nauka na odległość może skutecznie uzupełniać tradycyjne narzędzia przekazywania 

wiedzy. 

                                                           
39 Publikacja omawiająca dziesięć lat działalności Europejskiego Centrum Języków Nowoczesnych ---- por. 
http://www.ecml.at/Portals/1/documents/about-us/article_Heyworth_EN.pdf [dostęp: 19 maja 2016 roku]. 
40 Por. http://archive.ecml.at/documents/pub123aE2003_HuberKriegler.pdf [dostęp: 19 maja 2016 roku]. 
41 Por. http://archive.ecml.at/documents/pub112E2004HufeisenNeuner.pdf [dostęp: 19 maja 2016 roku]. 
42 Por. http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/html/CLIL_E_pdesc.htm [dostęp: 19 maja 2016 roku]. 
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W zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii Europejskie Centrum Języków 

Nowoczesnych realizuje projekt BLOGS43, który udziela odpowiedzi na pytania o to, 

czy i w jaki sposób do procesu nauczania mogą być włączone interaktywne narzędzia 

(na przykład pisanie blogów) oraz w jaki sposób wyszukiwanie informacji w Internecie 

może usprawnić przyswajanie wiedzy. Przede wszystkim w tego typu analizie chodzi o 

pokazanie pełnego potencjału narzędzi umożliwiających interakcje uczniów przy 

tworzeniu nowych danych (na przykład wpisów na blogu). Może to być szczególnie 

interesujące rozwiązanie dla osób przebywających w polskich ośrodkach, które mają 

zazwyczaj dużo wolnego czasu, dysponują regularnym dostępem do Internetu i 

chętnie korzystają z urządzeń mobilnych. 

Warto również podkreślić, że proces dydaktyczny można określić mianem 

skutecznego tylko wtedy, gdy przewiduje on możliwość stałej ewaluacji 

prowadzonych działań. W tym zakresie pożyteczne okażą się narzędzia opracowane 

przez Europejskie Centrum Języków Nowoczesnych, przewidujące system samooceny 

nauczycieli i zewnętrzne audyty44. 

 

3.2. Rozwiązania systemowe 

Europejska Rada do spraw Uchodźców i Wygnańców jako dobrą praktykę zaleca 

zapewnienie swobodnego dostępu do kursów języka możliwie najszybciej po 

przybyciu uchodźcy do kraju przyjmującego. Z analizy danych zastanych wynika, że 

większość państw dostosowuje programy do indywidualnych potrzeb 

obcokrajowców, ogólne krajowe wytyczne pozwalają więc zaspokoić takie potrzeby w 

trakcie nauki. Praktyka dostosowywania programów nauczania w ramach integracji 

uchodźców jest szczególnie powszechna w sytuacji, gdy całym procesem zarządza 

władza samorządową (społeczność lokalna), jak to jest na przykład w Skandynawii. 

Warto ponadto podkreślić, że rządy większości państw wiążą skuteczną integrację z 

zapewnieniem uchodźcom dostępu do rynku pracy, co jest w dużym stopniu zależne 

od poziomu biegłości językowej cudzoziemca. 

Mimo różnic w podejściu poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej 

do procesu integracji uchodźców można mówić o pewnych ogólnych cechach 

programów edukacji językowej. Realizacja takich programów różni się w zależności od 

regionu Europy ---- na południu (Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia) głównymi 

aktorami w procesie nauczania są organizacje pozarządowe, z kolei na północy 

                                                           
43 Por. http://archive.ecml.at/mtp2/BLOGS/html/BLOGS_E_pdesc.htm [dostęp: 19 maja 2016 roku]. 
44 Por. 
http://www.ecml.at/ECMLtrainingandconsultancyformemberstates/Adultmigrants%E2%80%93Migrantsadultes/Q
ualityassuranceinlanguagecitizenshipcourses/tabid/1240/language/en-GB/Default.aspx [dostęp: 19 maja 2016 
roku]. 
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(Skandynawia) ---- samorządy (przy aktywnym wsparciu organizacji pozarządowych). 

Warto w tym miejscu odnotować, że w państwach zachodniej Europy największy 

pakiet wsparcia integracyjnego otrzymują osoby, które otrzymały określoną formę 

ochrony międzynarodowej. Niemniej jednak również cudzoziemcy ubiegający się o 

taki status (etap preintegracji) bardzo często mogą korzystać z dość szerokiego 

zakresu pomocy socjalnej podczas swojego pobytu w ośrodku w trakcie toczącego się 

postępowania. 

Z dostępnych analiz wynika, że w interesie rządu kraju przyjmującego leży 

zagwarantowanie minimalnej liczby godzin nauczania, tak aby stworzyć środowisko 

sprzyjające nauce, w którym uchodźca opanuje język na odpowiednio wysokim 

poziomie. Powszechna jest opinia, że poziom biegłości językowej warunkuje stopień 

integracji cudzoziemca w lokalnej społeczności ---- podobne podejście jest szczególnie 

popularne w krajach północnej Europy, w których przez wiele lat chętnie 

przyjmowano osoby szukające schronienia. Warto odnotować, że rządy 

poszczególnych państw wciąż różnie postrzegają potrzebę nałożenia na uchodźców 

obowiązku nauki języka kraju przyjmującego. Oprócz zastosowania systemu sankcji ---- 

jako warunku wypłaty świadczeń socjalnych ---- równie powszechne są narzędzia 

motywacyjne, które umożliwią uchodźcy korzystanie z szerszego pakietu wsparcia, o 

ile osoba taka wykaże postępy w nauce. 

Przed zaprezentowaniem szczegółowych doświadczeń wybranych krajów, warto 

na podstawie przeprowadzonej analizy danych zastanych podjąć próbę opisania 

idealnego programu nauczania, który optymalnie zaspokoi potrzeby cudzoziemca. 

W ujęciu systemowym rząd powinien zwrócić należytą uwagę na etap preintegracji, 

gdyż doświadczenia innych krajów pokazują, że nauka języka powinna się rozpocząć 

możliwie najwcześniej. W wypadku polityk przesiedleń i relokacji zaleca się 

wprowadzenie wsparcia w nauce języka jeszcze przed przybyciem cudzoziemców do 

kraju docelowego. 

Przed rozpoczęciem nauki powinno się określić potrzeby konkretnej rodziny 

cudzoziemskiej, później zaś ---- na podstawie przeprowadzonej oceny ---- zaproponować 

indywidualny program integracyjny, którego główną cechą będzie całościowość 

(nauka języka nie może być prowadzona w oderwaniu od realiów, w których na co 

dzień porusza się cudzoziemiec). Zaproponowany program nauki języka musi być 

częścią kilkuletniego (dwuletniego lub trzyletniego) programu integracyjnego45. 

Zajęcia powinny się odbywać w wymiarze od piętnastu do dwudziestu godzin 

tygodniowo, cały kurs powinien zaś obejmować około 600----700 godzin lekcyjnych. 

                                                           
45 Polskie rozwiązania w tym zakresie ---- roczny indywidualny program integracji ---- są wyraźnie nieefektywne. 
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Nauka języka powinna być realizowana na zasadzie subsydiarności, najbliższej 

uchodźcy, najlepiej przez władze samorządowe (gminę) w miejscu zamierzonego 

pobytu cudzoziemca i (lub) jego rodziny. Przygotowany kurs powinien umożliwić 

migrantowi kontakt z przedstawicielami społeczności lokalnej w trakcie nauki 

(program adaptacji kulturowej). W ramach wdrażanego programu integracji władze 

samorządowe powinny skorzystać z wiedzy i doświadczenia organizacji migranckich 

(jeśli jest to możliwe, to w danej miejscowości taka organizacja powinna zostać 

ważnym aktorem w tym procesie). Podczas nauki nauczyciel powinien dostosować 

sposób przekazywania wiedzy (w tym odpowiednie słownictwo i innowacyjność 

przekazu informacji) do predyspozycji ucznia (jego wieku, płci, tradycji, znajomości 

innych języków obcych, kompetencji informatycznych), aby umożliwić uchodźcy 

szybkie odnalezienie się w środowisku lokalnym (w tym zatrudnienie). 

Na każdym etapie procesu integracji (szczególnie w programie nauki języka) 

uchodźca powinien mieć możliwość zgłaszania uwag do prowadzonych działań, tak 

aby objęty nimi obcokrajowiec stał się stroną procesu, nie zaś tylko realizatorem 

odgórnych działań. Ponadto odpowiedni system ewaluacji działań pozwoli usprawnić 

proces dydaktyczny w momencie, gdy zajdzie taka potrzeba. 

 

3.2.1. Wielka Brytania i Irlandia 

Doświadczenia Wielkiej Brytanii46 są interesujące dla Polski z kilku powodów. Po 

pierwsze, na przełomie XX i XXI wieku władze brytyjskie musiały stawić czoło licznym 

wyzwaniom integracyjnym, które w wielu obszarach przypominają obecne polskie 

realia. Po drugie, doświadczenie Wielkiej Brytanii pokazuje spory potencjał 

społeczności migranckich w kraju przyjmującym w lepszej integracji nowo przybyłych 

cudzoziemców, gdyż uchodźcy, którzy dopiero tam trafiają, mogą się bardzo dużo 

nauczyć od swoich rodaków, szczególnie że część z nich ma doświadczenie w 

adaptacji w społeczeństwie przyjmującym. Po trzecie, Wielka Brytania ułatwia proces 

integracji, wspierając projekty umożliwiające formalne uznawanie wiedzy i 

umiejętności uchodźców, którzy z różnych powodów utracili dokumenty 

potwierdzające ich dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i wykształcenie47. 

                                                           
46 Por. między innymi: D. Griffiths, English language training for refugees in London and the regions, „Home Office 
Online Report’’ 2003, nr 14; English for Speakers of Other Languages (ESOL), A Briefing Paper issued by the Refugee 
Council, 2011 rok. 
47 System AP(E)L, uznawany na przykład przez Uniwersytet Północnego Londynu, przewiduje, że punkty mogą być 
przyznane za umiejętności (techniczne, z zakresu technologii informatycznych, zarządzania czy projektowania), 
wiedzę, rozumienie zagadnień (zdolność analizy, oceny czy interpretowania informacji) i osiągnięcia (projekty, 
wystawy, nagrody i publikacje). Instrument taki pozwala uchodźcom uzyskać różne zwolnienia (na przykład za 
utracony dyplom ukończenia studiów), które umożliwiają dalsze kształcenie na brytyjskich uczelniach. Podobne 
programy stanowią dla uchodźców również bodziec motywujący do pracy nad sobą i integracji ze społeczeństwem 
przyjmującym. 



 24 

Wracając do wyzwań procesu integracji, warto zaznaczyć, że w Wielkiej Brytanii 

podstawowym narzędziem wspierającym edukację językową jest program ESOL 

(English for Speakers of Other Languages ---- język angielski dla osób mówiących w 

innych językach), realizowany przez akredytowane placówki edukacyjne w różnych 

regionach Wielkiej Brytanii przy wsparciu finansowym państwa (Skills Funding 

Agency). Głównym celem programu ESOL jest budowanie więzi między realizatorami 

programów nauki (bardzo często są to uczelnie wyższe i placówki edukacyjne) a 

organizacjami migranckimi, współpraca między tymi podmiotami pozwala bowiem 

dotrzeć do większej grupy odbiorców (również wśród uchodźców). Realizacja 

programu ESOL w Wielkiej Brytanii pozwala określić najbardziej efektywne 

instrumenty wsparcia językowego uchodźców, pokazuje także obszary, które 

wymagają dalszego usprawnienia. Warto tutaj zaznaczyć, że podstawowym 

wyzwaniem w realizacji programu jest jego ukierunkowanie na ogół migrantów, co 

oznacza, że nie w każdym regionie kraju są brane pod uwagę specyficzne potrzeby 

najbardziej wrażliwej grupy cudzoziemców, czyli uchodźców. 

Doświadczenie z wdrażania programu ESOL pokazuje znaczenie współpracy na 

szczeblu lokalnym między władzą, realizatorami programu i organizacjami 

migranckimi. Tam, gdzie nawiązano taką współpracę, na przykład w regionie East 

Midlands czy w mieście Leicester, działania zyskały na efektywności. Poza tym, biorąc 

pod uwagę dużą rotację uczniów (problem ten występuje również w Polsce), 

realizatorzy programu ESOL niejednokrotnie podkreślali znaczenie elastycznych 

narzędzi finansowania ze strony państwa, które umożliwiają dostosowanie kosztów 

wsparcia finansowego do bieżących potrzeb konkretnej placówki edukacyjnej. 

W wymiarze przygotowania kadry pedagogicznej doświadczenia Wielkiej Brytanii 

pokazują ogromne znaczenie profesjonalnego przygotowania nauczycieli. W polskich 

uwarunkowaniach ważną rekomendacją może być zalecenie zatrudniania 

dwujęzycznych nauczycieli (na przykład posługujących się językiem rosyjskim i 

polskim), gdyż w Wielkiej Brytanii w pewnym momencie się okazało, że większość 

uchodźców bardzo słabo znała język angielski, dlatego pojawiła się potrzeba 

dodatkowego wsparcia ze strony lektora. Ponadto, o czym była mowa w rozdziale 

dotyczącym procesu dydaktycznego, realizatorzy programu ESOL zwracali uwagę na 

potrzebę rozwijania umiejętności międzykulturowych nauczycieli, którzy 

niejednokrotnie nie potrafili sobie skutecznie poradzić ani ze specyficzną sytuacją 

życiową, w której znajdują się uchodźcy, ani z szokiem kulturowym. 

Podstawowy problem programu ESOL jeszcze do niedawna polegał na tym, że nie 

każdy uchodźca mógł skorzystać z zajęć, między innymi ze względu na warunek 
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rejestracji na określony kurs ---- w niektórych regionach na liście oczekujących 

znajdowało się nawet 1 tysiąc osób. Ponadto w ramach ewaluacji programu ESOL 

stwierdzono, że nie wszystkie kursy pozwalają uchodźcom uzyskać poziom biegłości 

językowej umożliwiający dalsze zatrudnienie. Część uchodźców (podobnie jak w 

Polsce) miała również problem z dotarciem na zajęcia (zbyt duże koszty dojazdu). 

Odrębnym zagadnieniem jest koszt kursów, który nie zawsze jest pokrywany przez 

państwo (między innymi z powodu powiązania przez rząd rejestracji uchodźcy w 

urzędzie pracy z dostępnością funduszy na kursy językowe). Jak jednak zaznaczają 

organizacje migranckie, podejście takie oznacza w wypadku dużej grupy osób brak 

możliwości sfinansowania nauki języka. W tej sytuacji dużo więcej obowiązków spada 

na barki organizacji pozarządowych wspierających uchodźców w integracji ---- 

szczególnie trzeci sektor jest zmuszony przejąć większość zadań z zakresu nauki 

języka. Organizacje brytyjskie często spotykały się w tym wypadku z brakiem źródeł 

finansowania i trenerów, którzy mogliby takie zajęcia profesjonalnie poprowadzić. 

Na koniec warto powiedzieć, że wszystkie podmioty zaangażowane w szeroko 

rozumianą integrację cudzoziemców w Wielkiej Brytanii są zgodne, że nauka języka 

nie odniesie pożądanego skutku bez adaptacji kulturowej i pomocy w odnalezieniu się 

na rynku pracy (potrzeba holistycznego wsparcia). 

W Irlandii od 1999 do 2008 roku kursy językowe dla cudzoziemców (w tym 

uchodźców) były prowadzone przez specjalnie wyznaczoną w tym celu pozarządową 

organizację Integrate Ireland Language and Training, która realizowała program nauki 

przy wsparciu finansowym ze strony rządu. Cały system w podstawowych założeniach 

przypominał brytyjski program ESOL, jak jednak wynika z prowadzonych ewaluacji ---- 

był lepiej dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia48. W praktyce irlandzki 

program nauczania poprzedzał proces ustalania indywidualnych potrzeb uchodźcy w 

zakresie znajomości języka, nacisk w trakcie nauki był zaś stawiany na czynne użycie 

języka i rozwijanie samodzielności ucznia przez interaktywny proces, które obejmuje 

analizę bieżących potrzeb, monitoring postępu i ewaluacje wyników. 

 Nauka języka odbywała się zgodnie z Europejskim Portfolio Językowym (European 

Language Portfolio) opracowanym przez Radę Europy, którego nadrzędnym celem jest 

rozwijanie samodzielności ucznia. Przykładowy kurs obejmuje trzydzieści godzin 

lekcyjnych tygodniowo, z których dwadzieścia godzin przeznacza się na pracę w 

grupach, dziesięć godzin zaś ---- na pracę samodzielną (w tym pracę domową). Zajęcia 

odbywały się przez cały rok w podziale na trzy okresy po siedemnaście tygodni, każdy 

z przerwami na święta. W okresie realizacji programu uczestnictwo w zajęciach 

                                                           
48 D. Little, Responding to the language needs of adult refugees in Ireland: an alternative approach to teaching and 
assessment, Trinity College Dublin, Integrate Ireland Language and Training, Dublin. 
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warunkowało otrzymywanie przez uchodźcę świadczeń społecznych w ramach 

pakietu wsparcia ze strony państwa. Po 2008 roku, ze względu na ograniczenia 

finansowe, rząd podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania placówki edukacyjnej, 

większość funkcji w zakresie wsparcia językowego przeniesiono zaś na poziom 

ministerialny. Jak się wydaje, podobna decyzja wprowadziła dużo niejasności do 

procesu wsparcia językowego dla uchodźców. Obecnie Ministerstwo Edukacji i 

Umiejętności (Department of Education and Skills) finansuje naukę języka w ramach 

działalności centrów edukacji i szkoleń (Education and Training Boards), nie wszystkie 

zajęcia są jednak bezpłatne. Cudzoziemiec, który chce się zapisać na taki kurs, 

powinien zapoznać się z ofertą w miejscu zamieszkania (zajęcia są realizowane przy 

zaangażowaniu miejscowych władz). Ponadto z materiałów dostępnych na stronach 

rządowych nie wynika, aby decydenci uwzględniali wyjątkową sytuację uchodźców. 

W tej sytuacji urzędnicy polecają zainteresowanym osobom skorzystanie z 

dostępnych ofert organizacji pozarządowych, prywatnych szkół językowych albo 

bibliotek49. 

Nieco inna jest sytuacja uchodźców przesiedlonych do Irlandii ---- w tym wypadku 

mogą oni liczyć nawet na dziewięciomiesięczny kurs przygotowawczy poprzedzający 

przeprowadzkę do nowego dla siebie środowiska. Uchodźcy po przyjeździe uzyskują 

dostęp do bezpłatnego kursu językowego trwającego ponad rok, często w wymiarze 

dwudziestu godzin tygodniowo. Co ważne, władze zachęcają, aby naukę podjęła cała 

rodzina ---- w wypadku rodziców jest zagwarantowana opieka dla dzieci na czas 

prowadzenia zajęć. 

 

3.2.2. Europa Zachodnia 

Na szczególną uwagę w sytuacji europejskiego kryzysu uchodźczego zasługują 

Niemcy. Przede wszystkim należy podkreślić wagę, którą rząd federalny przywiązuje 

do oceny efektywności istniejących programów integracji, czego dobrym przykładem 

jest publikacja raportu Instytutu Ludności i Rozwoju z 2009 roku pod tytułem 

Niewykorzystany potencjał50. Między innymi badania na temat efektywności 

stosowanych rozwiązań pozwoliły niemieckim władzom centralnym zidentyfikować 

popełnione błędy i określić przyszłe wyzwania dla swojej polityki integracyjnej, w tym 

                                                           
49 Por. http://www.integration.ie/website/omi/omiwebv6.nsf/page/infoformigrants-learningenglish-en [dostęp: 7 
kwietnia 2016 roku]. 
50 Por. http://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Zuwanderung/Integration_RZ_online.pdf [dostęp: 7 
kwietnia 2016 roku]. 
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kluczową rolę nauczania języka niemieckiego w skutecznej integracji obywateli 

państw trzecich51. 

Jak wynika z materiałów udostępnianych migrantom jeszcze przed przyjazdem (na 

przykład w formie broszur informacyjnych), państwo niemieckie wspiera 

cudzoziemców w nauce języka niemieckiego, zapewniając tak zwane kursy 

integracyjne dofinansowywane przez rząd, obejmujące kurs językowy i kurs 

orientacyjny52. Kurs integracyjny trwa z reguły 660 godzin (kursy intensywne i zwykłe), 

kurs językowy zaś ---- 600 godzin (niekiedy nawet 900 godzin). W ramach kursu 

integracyjnego są omawiane ważne kwestie życia codziennego, takie jak zdrowie, 

zakupy czy praca. Kursy mają bardzo praktyczny charakter ---- kursanci uczą się pisania 

maili i listów po niemiecku, wypełniania formularzy, telefonowania i ubiegania się o 

pracę na danym stanowisku. Ostatni blok kursu integracyjnego ---- kurs orientacyjny ---- 

trwa z reguły 60 godzin. W ramach kursu orientacyjnego rozmawia się o niemieckim 

porządku prawnym, niemieckiej historii i kulturze oraz o prawach i obowiązkach w 

Niemczech i regionie zamieszkania, a także o wartościach, które są ważne w 

Niemczech, jak wolność wyznania, tolerancja i równouprawnienie. Podejmuje się 

również zagadnienia dotyczące kultury kraju pochodzenia migrantów. 

Ponadto przewidziano wiele kursów specjalistycznych, uwzględniających 

specyficzne potrzeby uczniów: kursy alfabetyzacji dla osób potrzebujących pomocy w 

czytaniu i pisaniu, kursy integracyjne dla kobiet (zajęcia, w których uczestniczą tylko 

kobiety, i zajęcia, które są ukierunkowane na ich potrzeby), kursy integracyjne dla 

rodziców (zajęcia, na których są głównie poruszane tematy z zakresu wychowania i 

edukacji), kursy integracyjne dla młodzieży (przygotowujące młodzież do edukacji lub 

studiów), kursy wyrównawcze dla osób, które żyją już dłużej w Niemczech i wymagają 

szczególnego wsparcia w nauce języka. Oprócz tego jest możliwe wzięcie udziału w 

trwającym 430 godzin intensywnym kursie dla osób szybko uczących się. Dodatkowo 

rząd federalny przewiduje kursy dostoswane do określonych zawodów, a także na 

przykład specjalne zajęcia dla różnych grup wiekowych. 

Warto podkreślić zastosowanie przez niemiecki rząd systemu motywacji dla 

kursantów ---- na zakończenie każdego kursu, zarówno językowego, jak i 

orientacyjnego, uczestnicy przystępują do egzaminu. Po zdaniu obu egzaminów 

cudzoziemiec otrzymuje certyfikat ukończenia kursu integracyjnego (Zertifikat 

Integrationskurs), który potwierdza posiadanie wystarczającej znajomości języka 

                                                           
51 Por. na przykład materiały na stronie internetowej Federalnego Biura do spraw Migrantów i Uchodźców ---- 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/WorkingPapers/wp23-
integrationspanel2.html;jsessionid=A42043719DA9587B05090DC15B42D5A5.1_cid368?nn=1452220 [dostęp: 7 
kwietnia 2016]. 
52 Opracowano na podstawie: Witamy w Niemczech. Informacje dla imigrantów, broszura informacyjna Republiki 
Federalnej Niemiec, 2014 rok. 
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niemieckiego i zdobycie najważniejszej, podstawowej wiedzy o niemieckim 

społeczeństwie. Dzięki takiemu zaświadczeniu o pomyślnym zakończeniu kursu 

integracyjnego nabycie obywatelstwa jest możliwe już po siedmiu latach legalnego 

pobytu w Niemczech, nie zaś ---- jak w pozostałych wypadkach ---- dopiero po ośmiu 

latach. Z oczywistych powodów certyfikat ukończenia kursu integracyjnego jest także 

bardzo przydatny w trakcie poszukiwania pracy w Niemczech. 

Holandia jest przykładem państwa europejskiego, w którym program integracji jest 

obowiązkowy dla osób w wieku powyżej szesnastu lat po raz pierwszy 

przybywających na terytorium kraju. Typowy program trwa od sześciu do osiemnastu 

miesięcy. Uchodźca ma obowiązek zgłoszenia się na wywiad integracyjny w ciągu 

sześciu tygodni od przyjazdu do Holandii. Istotne z punktu widzenia niniejszej analizy 

jest to, że obowiązkowym elementem programu integracji są lekcje języka 

niderlandzkiego (przeciętnie 600 godzin). Jednocześnie jednak cudzoziemiec 

otrzymuje informacje o kraju, integracji społecznej, możliwościach znalezienia pracy i 

integracji zawodowej, a także rozwija umiejętności społeczne niezbędne do 

ułatwienia nawiązywania kontaktów. Na późniejszym etapie uchodźca ma możliwość 

indywidualnej kontynuacji programu z doradcą i otrzymanie skierowania do 

specjalisty w zakresie planowania kariery. 

 

3.2.3. Państwa skandynawskie 

Pod wieloma względami programy integracji funkcjonujące w krajach 

skandynawskich można uznać za wzorcowe. W Norwegii kursy językowe trwają 550 

godzin, bardzo ważną rolę w procesie nauki przywiązuje się zaś do rozwijania 

kompetencji kulturowych cudzoziemców. 

W Danii ---- podobnie jak w innych państwach skandynawskich ---- istotną funkcję w 

integracji uchodźców pełnią samorządy, które mają obowiązek realizowania 

trzyletnich programów integracyjnych w imieniu duńskiego rządu przy wsparciu 

finansowym z budżetu państwa. W ramach programu uchodźca ma możliwość 

uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z języka duńskiego czy warsztatach 

dotyczących zatrudnienia i podwyższenia kwalifikacji, poznaje również różne aspekty 

funkcjonowania społeczeństwa przyjmującego. Wsparcie takie jest zapewnianie w 

wymiarze trzydziestu godzin tygodniowo. Podczas dwóch lat trwania programu 

integracji zajęcia odbywają się co najmniej od piętnastu do osiemnastu godzin 

tygodniowo. Bardzo ważnym elementem, zapewniającym sukces przedsięwzięć na 

szczeblu lokalnym, jest dostępność pracy dla cudzoziemca. Aby zachęcić migrantów 

do poszukiwania pracy, rząd niedawno obniżył świadczenia socjalne, wprowadzając 
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jednak w tym samym czasie system wsparcia finansowego (bonusy) dla osób, które 

ukończą kurs języka duńskiego ---- ostatnie rozwiązanie spotkało się z krytyką wielu 

przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. 

Podobny trzyletni program integracji funkcjonuje w Finlandii. W trakcie jego 

trwania uchodźca aktywnie uczy się języka, uczestniczy w warsztatach z zakresu 

rozwoju umiejętności zawodowych, a także jest szkolony z umiejętności 

obywatelskich. Co interesujące, indywidualny program integracji może być 

przedłużony o kolejne dwa lata, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dalsza nauka języka jest 

między innymi wspierana przez Czerwony Krzyż w Finlandii przy aktywnym 

zaangażowaniu wolontariuszy organizacji. 

W Szwecji również uruchomiono program integracji uchodźców aktywnie 

włączający w cały proces władze samorządowe. Do odpowiedniego programu, 

trwającego nawet dwa lata, obcokrajowcy powinni przystąpić najpóźniej trzy 

miesiące po przybyciu do lokalnej społeczności. Programy integracyjne obejmują 

między innymi naukę języka szwedzkiego i przekazywanie wiedzy o społeczeństwie. 

Co interesujące ---- są również rozwijane umiejętności komputerowe, które mają pomóc 

imigrantom w samokształceniu. Zajęcia z języka szwedzkiego odbywają się w 

wymiarze od piętnastu do dwudziestu godzin tygodniowo, zajęcia wieczorne 

obejmują około sześciu godzin tygodniowo. Część organizacji pozarządowych 

zajmujących się migrantami uznała podobne rozwiązania za niewystarczające, 

wzywając szwedzki rząd do rozszerzenia współpracy (wymiany dobrych praktyk) w 

ramach krajów nordyckich i do zwiększenia środków przeznaczanych na naukę języka 

szwedzkiego przez uchodźców. 

 

3.2.4. Pozostałe kraje 

Na zakończenie warto krótko przybliżyć kilka przykładów działań podejmowanych 

w innych krajach, a także wspomnieć o doświadczeniach państw leżących w 

geograficznej bliskości Polski. 

Dużym atutem systemu funkcjonującego we Francji są programy szkoleń dla 

nauczycieli prowadzone przez organizację pozarządową Climade przy wsparciu 

francuskiego rządu. Organizacja Climade opracowała między innymi podręcznik dla 

nauczycieli oceniający metody nauki, wydała również wiele publikacji o tradycjach i 

kulturze krajów, z których przybywają uchodźcy. We Francji program nauki języka 

obejmuje do 400 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dobrowolnie. Uchodźcy mają 

możliwość oceny własnych umiejętności, w ramach wsparcia ośrodki zapewniają 

również warsztaty na temat możliwości zatrudnienia w kraju. Warto ponadto 
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odnotować istnienie programów prowadzonych przy wsparciu różnych organizacji 

pozarządowych. 

W Belgii kursy językowe są oferowane uchodźcom od razu po przybyciu do 

ośrodków (etap preintegracji). W kraju ważną rolę odgrywają organizację 

pozarządowe, które pomagają uchodźcom w znalezieniu szkół językowych, 

szczególnie na etapie indywidualnego programu integracji. 

W Luksemburgu interesujące podejście zastosowano do grup składających się 

wyłącznie z kobiet. Na przykładzie uchodźców z krajów byłej Jugosławii utworzono 

grupę językową dla dwudziestu dziewięciu kobiet, w której nauczycielka pochodziła 

również z tego samego obszaru geograficznego i kulturowego. Cała inicjatywa była 

zarządzana przez uchodźcę z Algierii i cieszyła się dużym powodzeniem wśród 

uczestników. Ponadto organizacje pozarządowe wzywają rząd do skrócenia czasu 

trwania procedury uchodźczej (tym samym preintegracji), zwracając jednocześnie 

uwagę na potrzebę rozwijania umiejętności językowych cudzoziemców53. 

Na Litwie kursy językowe są prowadzone w wymiarze 190 godzin (około dwóch 

godzin dziennie). Po ukończeniu kursu uchodźca może przystąpić do egzaminu 

językowego na podstawowym poziomie A1. Dodatkowo 100 godzin może być 

przeznaczone na naukę w wypadku osób, którym nie udało się zdać egzaminu, 

nieudana próba musi być jednak odpowiednio uzasadniona (na przykład zaburzenia 

psychiczne ucznia, trudności w nauce). W ocenie Biura Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych do spraw Uchodźców, tego typu system tylko w niewielkim stopniu 

realizuje potrzeby uchodźców. Niedawno rząd litewski podjął decyzję o otwarciu 

trzech centrów integracyjnych (Wilno, Kłajpeda, Kowno), których zadaniem będzie 

usprawnienie systemu integracji uchodźców ---- instytucje te będą świadczyły 

poradnictwo prawne i pomoc psychologiczną, a także realizowały kursy adaptacyjne i 

językowe. Nie przewiduje się jednak zwiększenia liczby godzin lekcyjnych w 

programie nauki języka litewskiego54. 

Na Węgrzech integracja uchodźców stoi przed jeszcze większymi wyzwaniami. W 

zasadzie poza ośrodkami uchodźcy nie mają często większych możliwości znalezienia 

pracy, nie mówiąc o dostępności kursów językowych. Polityka ta jest 

odzwierciedleniem stanowiska rządu Viktora Orbana w kwestii przyjmowania 

uchodźców do kraju. W rezultacie wielu uchodźców traktuje Węgry jako kraj 

tranzytowy ---- ci, którzy powracają, popadają często w bezdomność. W odczuciu 

ekspertów, w niektórych wypadkach warto poważnie się zastanowić nad 

                                                           
53 Por. http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-relations/approaches-towards-
the-labour-market-integration-of-refugees-in-the-eu [dostęp: 8 stycznia 2016 roku]. 
54 Ibidem. 
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przestrzeganiem podstawowych praw człowieka, jeśli tego typu system będzie nadal 

funkcjonował. 

 

Rozdział czwarty. Podsumowanie i rekomendacje 

Raport z badania MIPEX 2015 (Migrant Integration Policy Index), pokazujący 

warunki integracji imigrantów w trzydziestu ośmiu krajach ---- państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, a także między innymi w Norwegii, Szwajcarii, Korei 

Południowej, Japonii, Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych ---- 

mówi o tym, że Polska jest coraz bardziej przyjazna imigrantom55, choć w 2015 roku, 

mimo postępów, znalazła się dopiero na trzydziestym drugim miejscu tego rankingu. 

Od lat eksperci wskazują jako przyczyny utrudnienia w nadawaniu obywatelstwa i 

przeszkody w dostępie do edukacji oraz niemal niezauważalnym udział 

cudzoziemców w życiu publicznym Polski. Każdy z tych elementów integracji jest 

powiązany z koniecznością znajomości języka polskiego. 

Mimo niedoskonałości polityki migracyjnej Polska idzie w kierunku zmian 

formalnoprawnych mających usprawnić proces integracji. Zmiany są jednak 

wprowadzane bardzo wolno i wciąż wiążą się z dużą biurokratyzacją procesu 

podejmowania decyzji. W praktyce wielu cudzoziemców nadal napotyka zbyt wysokie 

przeszkody formalne w trakcie swojego pobytu w Polsce. Szczególnie problematyczna 

jest sytuacja uchodźców, którzy na co dzień borykają się z trudnościami 

psychologicznymi i materialnymi. Każde niedopatrzenie systemowe w kwestii 

integracji ma w ich wypadku daleko idące negatywne skutki56. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zarys systemu nauki języka polskiego na 

podstawie danych zastanych, rozpatrując znajomość języka kraju przyjmującego jako 

podstawowy element integracji uchodźcy. Analiza danych pokazała, że polski system 

nauki języka na różnych etapach integracji jest wciąż mało efektywny. Brak 

skuteczności istniejących instrumentów jest, jak się wydaje, wynikiem braku 

zainteresowania procesami migracyjnymi ze strony polskich decydentów i 

najważniejszych organów państwa, czego przykładem jest nieprzyjęcie oficjalnej 

strategii integracji cudzoziemców w Polsce. Kwestia uchodźców w Rzeczypospolitej 

Polskiej od niedawna uległa upolitycznieniu ze względu na pogłębiający się kryzys 

migracyjny w Europie i kilka kampanii wyborczych w latach 2014----2015. Niestety, 

                                                           
55 http://www.mipex.eu 
56 Do podobnych wniosków badacze doszli jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku ---- por.: H. Kleinmann, 
External Influences and their Neutralization in Second A look at Adult Indochinese Refugees, „TESOL Quarterly’’ 
1982, t. 16, nr 2; S. Reder, English Language Training and Refugee Settlement: A Summary, Northwest Regional 
Educational Laboratory, Minnesota 1982. 
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populistyczny charakter dyskusji w trakcie kampanii i po nich w praktyce oddala 

Polskę od efektywnych rozwiązań w zakresie przyjmowania i integracji uchodźców. 

Poważnym wyzwaniem dla obecnie realizowanych programów nauczania jest 

konieczność rozpoznania indywidualnych potrzeb uczniów. Należy również 

podkreślić brak holistycznego podejścia do integracji ---- nauka języka nie jest 

powiązana z adaptacja kulturową i z efektywnym poszukiwaniem zatrudnienia, 

utrudniając uchodźcy proces odnalezienia się w obcej dla niego rzeczywistości 

społeczno-kulturowej. 

Na etapie preintegracji większości migrantów brakuje motywacji do uczestniczenia 

w zajęciach, z kolei Urząd do spraw Cudzoziemców nie może zapewnić 

odpowiedniego systemu motywacji z braku środków. Istniejące programy tylko w 

niewielkim stopniu zaspokajają potrzeby szkoleniowe uczniów. Przede wszystkim 

uchodźcom brakuje wystarczającej liczby godzin nauki do opanowania języka w 

stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z przedstawicielami społeczności 

lokalnej. Ponadto, jak pokazują dostępne dane, wiedza nie jest przekazywana 

praktycznie ---- w ramach kontaktów z przedstawicielami polskiego społeczeństwa i w 

miejscach, gdzie język polski może być szczególnie użyteczny (na przykład szpital, 

poczta, urząd skarbowy). Zajęcia w ośrodkach oddalonych od społeczności lokalnej 

również nie motywują uchodźców do aktywnej nauki. 

Opisane problemy są powielane na etapie Indywidualnych Programów Integracji. 

Mimo że podczas realizacji Indywidualnego Programu Integracji uchodźca ma 

obowiązek uczęszczania na zajęcia („gdy zajdzie taka potrzeba’’), to nierzadko cały 

program nie jest dostosowany do jego potrzeb. Kontrola przeprowadzona przez 

Najwyższą Izbę Kontroli w 2015 roku wyraźnie pokazała, że programy nauczania są 

zbyt ogólne, brakuje im szczegółowych celów, a nawet planu z dokładną liczbą godzin 

lekcyjnych. Ponadto zarówno organy administracji centralnej, jak i jednostki 

samorządu terytorialnego (jak wynika z omówionego badania Stowarzyszenia 

Interwencji Prawnej z 2016 roku) nie są zainteresowane przekazywaniem 

dodatkowych środków na integrację. 

Podsumowując, uchodźca ---- mając zaledwie dwanaście miesięcy na realizację 

Indywidualnego Programu Integracji ---- powinien nie tylko zdążyć znaleźć pracę i 

mieszkanie, ale także w razie potrzeby uczęszczać na zajęcia z języka polskiego, które 

często nie są prowadzone w miejscu jego zamieszkania. Skuteczna integracja w takim 

systemie jest dla wielu zadaniem niewykonalnym, prowadząc do frustracji i braku 

motywacji, w najgorszym wypadku zaś ---- do opuszczenia Polski. 
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4.1. Usprawnienie programu nauki języka dla uchodźców w 

Polsce ---- rekomendacje 

Uwzględniając spostrzeżenia przedstawione w niniejszej analizie, można 

wystosować wiele praktycznych rekomendacji dla instytucji bezpośrednio 

zaangażowanych w realizację działań integracyjnych skierowanych do uchodźców. 

Urząd do spraw Cudzoziemców powinien zintensyfikować prowadzone programy 

nauki, tak aby już na etapie preintegracji działaniami została objęta jak największa 

grupa osób. Z kolei ośrodki dla uchodźców muszą zapewnić praktyczne wsparcie, 

które będzie się przekładało na zaoferowanie odpowiednich warunków nauki. Przede 

wszystkim współpraca Urzędu do spraw Cudzoziemców z administratorami ośrodków 

powinna się sprowadzać do udostępniania miejsca dla dzieci i dorosłych, 

zaangażowania profesjonalnej kadry dydaktycznej, tworzenia grup ze względu na 

wiek i płeć, realizację programów adekwatnych do poziomu i potrzeb każdej grupy 

zgodnie ze wspólną podstawą programową (wcześniej opisana standaryzacja procesu 

jako punkt wyjścia). Każdy nauczyciel przystępujący do pracy powinien być 

wyposażony w odpowiednie narzędzia ---- podręczniki, materiały multimedialne i 

pomoce naukowe, a także móc skorzystać z systemu szkoleń i wsparcia 

psychologicznego, która mają mu ułatwić interakcję ze szczególnie wrażliwymi 

grupami uchodźców. 

Ważną kwestią, szczegółowo przeanalizowaną w 2011 roku przez badaczy 

Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, jest polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla 

uchodźców57. Większe miejscowości to większa szansa na interakcję ze społecznością 

lokalną, ponadto, jak czytamy w raporcie z przywołanych badań, ośrodek położony w 

takim miejscu zapewnia „ułatwiony dostęp do różnych instytucji i organizacji 

pozarządowych, większe prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia, możliwość 

wchodzenia w interakcje i uczenia się języka polskiego w praktyce’’. 

Jak wynika z dostępnych danych zastanych, większy nacisk powinien być kładziony 

na pomoc preintegracyjną, przy czym warto pamiętać, że zarówno preintegracja, jak i 

dalsza integracja w ramach indywidualnego programu integracji stanowią 

nieodłączna część jednego długotrwałego procesu. Z badania Stowarzyszenia 

Interwencji Prawnej z 2011 roku wynika, że pomysł dodatkowego wsparcia 

preintegracyjnego zapewniany przez administratorów ośrodków wzbudza duże 

zastrzeżenia. Warto przypomnieć, że w Polsce część ośrodków jest administrowana 

przez podmioty prywatne wyłaniane w konkursach. Z oczywistych powodów 

                                                           
57 Polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców. Analiza i rekomendacje, red. A. Chrzanowska, W. Klaus, A. 
Kosowicz, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011. 
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wyłonieni kontrahenci kierują się motywami zarobkowymi w swojej działalności. W 

tej sytuacji wyjściem jest zwiększenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, na 

którą ---- jak wynika z badań ---- większość ośrodków jest otwarta. Współpraca tego typu 

będzie jednak skuteczna tylko wtedy, gdy polski rząd zapewni odpowiednie 

długotrwałe wsparcie organizacjom pomagającym migrantom. 

Kluczowa wydaje się zmiana roli uchodźcy w obecnym systemie. To właśnie 

uchodźca powinien stać się realizatorem programu w całym znaczeniu tego słowa, nie 

zaś pracownik socjalny, jak to się obecnie dzieje. Wyposażenie uchodźcy w narzędzia, 

które będą motywowały do działania, pozwoli osiągnąć lepsze rezultaty. To uchodźca 

powinien definiować swoje potrzeby, z kolei służby publiczne mają umożliwić mu 

osiągnięcie zakładanych celów. Jak pokazują doświadczenia Szwecji czy Danii, w 

Polsce powinien być realizowany indywidualny program integracji, który spełnia 

oczekiwania uchodźcy nie tylko w świetle regulacji prawnych, ale także w ujęciu 

praktycznym. Warto zaznaczyć, że w państwach skandynawskich indywidualne 

programy integracji trwają co najmniej dwa, trzy lata (liczba godzin lekcyjnych sięga 

nawet trzydziestu tygodniowo) przy ciągłym aktywnym zaangażowaniu uchodźcy. W 

Skandynawii indywidualny program integracji jest za każdym razem 

odzwierciedleniem umiejętność i kwalifikacji konkretnej osoby oraz jej potrzeb. 

Podobne wyzwania związane z programem nauki języka znajdziemy na przykład na 

Litwie czy na Węgrzech (brak skuteczności, niewystarczająca liczba godzin nauki, 

skargi ze strony uchodźców na mało praktyczny charakter zajęć). Biuro Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców zaleca58 przede wszystkim 

systemowy przegląd funkcjonujących strategii integracji (w tym programów 

nauczania języka). Skuteczny system powinien uwzględniać różnice kulturowe 

uchodźców, posiadane wykształcenie, wiek i płeć, zawierając przy tym najlepsze 

praktyki z innych państw. Interesującą z perspektywy Polski wydaje się rekomendacja 

zakładająca zwiększenie wsparcia dla nauczycieli, szczególnie zapewnienie im 

możliwości uczestniczenia w wymianach międzynarodowych w celu zastosowania 

dobrych praktyk w codziennej pracy z uchodźcami. Podobnie należy zapewnić 

odpowiedni system wsparcia i podwyższenia kwalifikacji dla personelu 

zaangażowanego w pracę z uchodźcami w ośrodkach. 

Ponadto kluczowa jest rekomendacja dotycząca zwiększenia interakcji uchodźców 

ze społeczeństwem w państwie przyjmującym, co ma posłużyć szybszej integracji 

społecznej tej grupy cudzoziemców. Doświadczenia innych krajów i uwagi samych 

uchodźców sugerują, że nauka języka jest bardziej efektywna w naturalnym 

                                                           
58 Integration of refugees in Lithuania. Participation and Empowerment. Understanding Integration in Lithuania 
through an age, gender and diversity based participatory approach, op. cit. 
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środowisku, poza ośrodkiem ---- często odizolowanym geograficznie od większych 

aglomeracji miejskich. Polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców, o czym 

była mowa wcześniej, to jednak tylko jeden z elementów usprawnienia systemu 

nauczania. Ważna jest również odpowiednia zmiana w programie zajęć, przewidująca 

między innymi tak zwaną naukę w terenie. 

Istotne jest ponadto, wspominane już, zastosowanie holistycznego podejścia do 

integracji. Szwecja i Dania opracowały polityki, które skutecznie łączą zatrudnienie i 

naukę języka. Program wiążący pracę z nauką języka zastosowano w Finlandii przy 

okazji pilotażu w latach 2006----2008. Z kolei w Irlandii opracowano system motywacji 

oparty na świadczeniu pieniężnym na poszukiwanie pracy dla osób, który robią 

postępy w nauce języka. W Portugalii sieć organizacji pozarządowych Rede Alagarda 

prowadzi warsztaty dla pracodawców, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani 

zatrudnianiem uchodźców. Celem takich warsztatów jest przede wszystkim 

uwrażliwienie środowisk biznesowych na potrzeby i możliwości migrantów z tej 

grupy. 

Należy również podkreślić, że w wypadku uchodźców będących w systemie 

przesiedleń i relokacji wiele państw prowadzi naukę języka jeszcze przede przybyciem 

danej grupy cudzoziemców na ich terytorium. W świetle niedawnych porozumień na 

szczeblu unijnym ---- i mimo deklaracji o niestosowaniu kwot na przyjmowanie 

uchodźców w wypadku Polski ---- rząd powinien jednak poważnie rozpatrzyć 

możliwość wczesnego przygotowania językowego osób, którego ostatecznie trafią do 

kraju w wyniku relokacji z innych państw Unii Europejskiej. 

Powołanie do życia nowego systemu integracji uchodźców to tylko jedno z działań 

prowadzących do efektywnego funkcjonowania programów nauki języka. Niniejsza 

analiza nie miała na celu przedstawienie szczegółowych wytycznych dotyczących 

przygotowania zajęć i materiałów dydaktycznych, niemniej jednak warto pamiętać, że 

istniejący w Polsce system wsparcia uchodźców musi być wyposażony w praktyczny 

element, którego podstawą jest właśnie odpowiednio dostosowany program 

językowy, uwzględniający kluczową rolę nauczyciela. Doświadczenia innych krajów 

pokazują, że ważna jest również ocena jakości świadczonych usług (w tym wypadku 

nauczania języka) i odpowiednia praca z kadrą dydaktyczną w ośrodkach dla 

uchodźców i szkołach językowych. Na szczeblu centralnym zaleca się przygotowanie 

wytycznych, które zapewnią wysoką jakość usług w obszarze edukacji językowej i 

szkoleń dla dorosłych imigrantów. Pomysłem wartym rozpatrzenia jest wprowadzenie 

narzędzi umożliwiających bardziej kompleksową ewaluację procesu nauczania (na 

przykład obowiązkowego podręcznika samooceny dla nauczycieli). Co więcej, należy 
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rozważyć możliwość zastosowania Europejskiego Portfolio Językowego59 w 

programach nauki. Liczne instrumenty wspierające proces przygotowania nauczyciela 

do zajęć i omówienia sposobów prowadzenia zajęć znajdziemy w dokumentach 

opracowanych przez Radę Europy60. Przystosowanie materiałów szkoleniowych na 

potrzeby polskich nauczycieli może znacznie usprawnić ich pracę, co w przyszłości 

przełoży się na lepszą integrację cudzoziemców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Europejskie Portfolio Językowe jest osobistym dokumentem uczącego się, dzięki któremu może on 
zaprezentować swoje umiejętności językowe i doświadczenia interkulturowe z różnych okresów nauki we 
wszystkich znanych mu językach. Posłuży się on nim przy zmianie szkoły, klasy, uczelni, później zaś ---- na przykład 
starając się o pracę. Szerzej ---- por. http://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-wrkj/europejskie-portfolio-jezykowe-
epj/epj-informacje-o-projekcie [dostęp: 7 kwietnia 2016 roku]. 
60 Podstrona „Instruments’’ na stronie internetowej Rady Europy ---- por. http://www.coe.int/lang-migrants [dostęp: 7 
kwietnia 2016 roku]. 


