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Wstęp 

Kursy języka polskiego w ośrodkach pobytowych dla cudzoziemców ubiegających się 

o nadanie statusu uchodźcy w Polsce są działaniem preintegracyjnym realizowanym przez 

Urząd do spraw Cudzoziemców. Prowadzeniem zajęć zajmują się podmioty prywatne 

wybierane w trybie zamówień publicznych na „świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców”1. Przetarg z 2015 roku wprowadził wiele zmian w zakresie 

technicznej i merytorycznej organizacji kursów, narzucając między innymi jednolity system 

nauczania języka polskiego we wszystkich ośrodkach, które są obsługiwane w tym zakresie 

przez ten sam podmiot, ale nie zmodyfikował przewidywanej liczby godzin zajęć 

językowych. Zgodnie z warunkami najnowszego zamówienia, podmiot realizujący zajęcia 

z języka polskiego jest zobowiązany przeprowadzić dwie godziny zajęć dwa razy w tygodniu 

dla osób dorosłych, jedną godzinę trzy razy w tygodniu dla każdej z grup w ośrodkach 

recepcyjnych (Dębak i Biała Podlaska) i jedną godzinę pięć razy w tygodniu dla każdej z grup 

w pozostałych ośrodkach2. Wskazana liczba godzin zajęć z języka polskiego wywołała 

zastrzeżenia między innymi Najwyższej Izby Kontroli, która podczas kontroli w 2015 roku3 

stwierdziła, że jest ona niewystarczająca do opanowania języka w stopniu pozwalającym na 

funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Nowe zasady organizacji nauczania języka 

polskiego nie wprowadziły zmian w zakresie obowiązku uczestnictwa w kursach – nadal są to 

zajęcia fakultatywne, ale pojawił się mechanizm motywujący cudzoziemców do uczestnictwa 

w zajęciach, polegający na fundowaniu nagród dla osób z najwyższą frekwencją. 

Celem przeprowadzonego badania była analiza potrzeb w zakresie nauczania języka 

polskiego jako języka obcego cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej i ewaluacja istniejącej oferty nauczania w celu wypracowania rekomendacji 

na podstawie zebranych danych. 

1. Opis badania
Badanie ilościowe stanowiło część szerszych prac badawczych nad systemem nauczania 

uchodźców języka polskiego jako języka obcego. Aby uzyskać wieloaspektowy obraz 

1 Por. http://bip.udsc.gov.pl/aktualne-postepowania/swiadczenie-uslug-edukacyjnych-na-potrzeby-urzedu-do-spraw-
cudzoziemcow [dostęp: 25 lutego 2016 roku]. 
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców (Znak sprawy: 42/BL/USŁUGI EDUKACYJNE/PN/15), Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa 2015, s. 
17. 
3 Informacja o wynikach kontroli. Pomoc społeczna dla uchodźców, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa 2015, s. 35. 



badanego problemu, oprócz ewaluacji przeprowadzonej wśród cudzoziemców na terenie 

wybranych ośrodków dla uchodźców podjęto działania komplementarne – analizę źródeł 

zastanych (dokumentów: list obecności, dokumentacji przetargowych, programów 

nauczania opracowanych przez lektorów, sprawozdań z zajęć) i badanie jakościowe 

(wywiady z przedstawicielami różnych grup zawodowych pracujących z migrantami). 

Do badania wybrano pięć ośrodków dla cudzoziemców oczekujących na nadanie statusu. 

Wybór konkretnych placówek został podyktowany ich zróżnicowaniem jakościowym 

i ilościowym – pod względem liczby, narodowości i płci cudzoziemców oraz podmiotu 

zarządzającego. Charakterystykę wybranych ośrodków przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka ośrodków pobytowych dla cudzoziemców 

Ośrodek Administracja 
ośrodka 

Struktura 
narodowościowa 

Liczba osób w 
ośrodku4 Inne cechy ośrodka 

Dębak rządowa zróżnicowana 58 duża rotacja, ośrodek w 
części recepcyjny 

Białystok prywatna głównie obywatele 
Czeczenii 195 

Grotniki rządowa głównie obywatele 
Czeczenii 110 

Linin rządowa głównie obywatele 
Czeczenii 161 

Targówek prywatna zróżnicowana 98 ośrodek tylko dla kobiet 
Źródło: Opracowanie własne. 

Narzędzia badawcze 

Aby zdiagnozować potrzeby i oczekiwania grupy cudzoziemców w zakresie nauki języka 

polskiego, a także dokonać ewaluacji skuteczności dotychczas stosowanych metod nauczania, 

przeprowadzono badanie ankietowe. W konstrukcji narzędzia badawczego uwzględniono 

możliwość użycia dwóch scenariuszy badania, zależnych od uczestnictwa respondentów 

w zajęciach z języka polskiego prowadzonych w ośrodku pobytowym. Pełna wersja ankiety 

objęła 42 pytania, w większości zamknięte, okrojona wersja narzędzia – przeznaczona dla 

osób nieuczestniczących w zajęciach z języka polskiego i również zbudowana z pytań 

zamkniętych – liczyła 15 pytań. Ankiety opracowano w czterech wariantach językowych: 

polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Narzędzie badawcze znajduje się a aneksie do 

niniejszego raportu. 

4 Stan na dzień 9 marca 2016 roku (za: Aktualne dane statystyczne dotyczące cudzoziemców korzystających z pomocy 
socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Urząd do spraw Cudzoziemców, Warszawa 2016, s. 1). 



Dobór próby

Badanie potrzeb i ewaluację dotychczasowego systemu nauczania języka polskiego jako 

obcego przeprowadzono na próbie N = 137 (137 ankiet) wśród 130 pełnoletnich i siedmiu 

niepełnoletnich cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

którzy przebywali w ośrodkach dla uchodźców w Białymstoku, Dębaku, Grotnikach, Lininie

i na warszawskim Targówku. Liczba ta stanowi około połowę uchodźców zamieszkujących 

w danym czasie te placówki. Ze względu na ograniczenia czasowe i budżetowe w badaniu nie 

uwzględniono cudzoziemców poniżej osiemnastego roku życia i osób dorosłych na 

świadczeniach pozaośrodkowych. Liczbę cudzoziemców, których wnioski o objęcie ochroną 

– według stanu na dzień 9 marca 2016 roku5 – były rozpatrywane, zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2. Liczba cudzoziemców korzystających z pomocy socjalnej w trakcie trwania 

procedury rozpatrywania wniosku o ochronę, stan na dzień 9 marca 2016 roku 

Forma pomocy Liczba cudzoziemców 

cudzoziemcy w ośrodkach 1624 

cudzoziemcy korzystający ze świadczeń poza ośrodkiem 2484 

małoletni bez opieki 10 

Łącznie 4118 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu do spraw Cudzoziemców. 

2. Przebieg procesu badawczego
Targówek. Badanie w ośrodku na Targówku przeprowadzono w dwóch etapach. Plakaty 

z informacją o miejscu i czasie wypełnienia ankiet zostały rozwieszone przez pracowników 

ośrodka na tablicy ogłoszeń, drzwiach świetlicy, w której odbywało się badanie, i drzwiach 

sali do nauki języka polskiego. W dniu badania (pierwszy etap) badaczka wraz z pracownicą 

ośrodka poinformowały bezpośrednio cudzoziemców o realizowanym badaniu. Na terenie 

ośrodka przebywały dwie badaczki. Badanie przeprowadzono w trzech pomieszczeniach: 

• małej świetlicy wyznaczonej przez pracowników ośrodka,

• w świetlicy, podczas warsztatów dla uchodźczyń, za zgodą trenerek prowadzących

spotkanie,

• w sali, w której odbywały się zajęcia języka polskiego – w badaniu wzięły udział dwie

5 Ibidem, s. 1. 



grupy zajęciowe różniące się stopniem zaawansowania.

Drugi etap badania przeprowadzono kilka dni później, aby objąć badaniem respondentów 

nieobecnych w czasie realizacji pierwszego etapu. Udało się uzupełnić liczbę wypełnionych 

ankiet o siedem kwestionariuszy. 

Dębak. Na terenie ośrodka rozwieszono plakaty z informacją o czasie i miejscu badania. 

Odbyło się ono w godzinach przedobiadowych w stołówce. W rozpropagowanie badania 

zaangażowali się także pracownicy ośrodka, informując mieszkańców o możliwości stawienia 

się w stołówce w celu wypełnienia ankiety. 

Grotniki. Podobnie jak w Dębaku i na Targówku, przed planowanym badaniem 

pracownicy ośrodka rozwiesili plakat informujący o miejscu i czasie jego przeprowadzenia. 

W dniu badania pracownica placówki poinformowała bezpośrednio mieszkańców o badaniu

i miejscu jego realizacji. Badanie przeprowadzono również pod koniec zajęć z języka 

polskiego. 

Białystok. W Białymstoku przed planowanym badaniem pracownicy ośrodka rozwiesili 

plakaty z informacją o czasie i miejscu wypełniania ankiet oraz poinformowali o tym 

cudzoziemców podczas spotkania informacyjnego. Badanie przeprowadzono w sali 

wyznaczonej przez pracowników placówki. Badaczka wraz z pracownicą socjalną 

poinformowały bezpośrednio cudzoziemców o gotowości badaczy do rozpoczęcia badania. 

W ośrodku przebywały trzy badaczki, które odnotowały sporą niechęć części mieszkańców 

płci męskiej do wzięcia udziału w badaniu. 

Linin. Pracownicy ośrodka rozwiesili w punktach informacyjnych plakaty dotyczące 

terminu i miejsca przeprowadzania badania. Do ośrodka przybyło czworo badaczy (trzy 

kobiety i mężczyzna). Badanie przeprowadzono w przedzielonych szybą „sali internetowej”

i holu, które mieszczą się w budynku wejścia (obok stanowiska ochrony i pomieszczeń 

pracowników administracji ośrodka). Z obserwacji badaczy wynikało, że część badanych 

osób preferowała zachowanie podziału na płeć przy wyborze pomieszczenia, w którym 

wypełniano kwestionariusze ankiety. W związku z niewielkim zainteresowaniem 

mieszkańców dwukrotnie informowano o badaniu w budynkach zamieszkałych przez 

cudzoziemców. Podczas drugiej próby, w związku z niemożnością opuszczenia budynku, 

kilka ankiet wypełniono w pomieszczeniu jadalni, wspólnym dla mieszkańców tego bloku. 

3. Charakterystyka badanej grupy
W próbie badawczej dominują osoby płci żeńskiej. Jest to wynik uwzględnienia w badaniu 

ośrodka specjalistycznego Warszawa-Targówek, który – zgodnie z przeznaczeniem – jest 



placówką dla samotnych kobiet i matek z dziećmi. Warto jednocześnie podkreślić, że 

charakterystyczną cechą populacji cudzoziemców ubiegających się o ochronę w Polsce jest 

najwyższy w Europie odsetek kobiet (47–50%) i dzieci (41–45%)6. Wynika to ze specyfiki 

migracji przymusowej do Polski, odznaczającej się mobilnością rodzinną. Osoby samotne 

stanowią niski odsetek wnioskujących o ochronę. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 

66% kobiet i 34% mężczyzn. Taki rozkład struktury płciowej badanej próby ma również 

przełożenie na aktywność społeczno-zawodową respondentów. Kobiety wykazują z reguły 

niższą aktywność, wynikająca zarówno z różnic kulturowych, jak i z konieczności opieki nad 

dziećmi. Grupy migrantów przebywających obecnie w ośrodkach obejmują głównie 

obywateli Rosji, Gruzji i Ukrainy, charakteryzując się przy tym często wielodzietnym 

modelem rodziny. 

Tabela 3. Płeć respondentów z podziałem na poszczególne ośrodki objęte badaniem (N = 

135) 

Ośrodek 
Ogółem 

Targówek Dębak Grotniki Białystok Linin 

Płeć 
kobieta 30 10 20 20 10 90 

mężczyzna 0 9 15 6 15 45 

Ogółem 30 19 35 26 25 135 

Źródło: Opracowanie własne. 

Struktura wiekowa cudzoziemców wnioskujących o objęcie ochroną międzynarodową 

w Polsce wyróżnia się wysokim odsetkiem osób nieletnich, młodych i w średnim wieku. 

Podobny rozkład odnotowano w próbie badawczej, w której osoby powyżej czterdziestego 

roku życia stanowiły zaledwie 23% badanych. 

Wykres 1. Wiek respondentów (N = 137) 

6 Napływ cudzoziemców ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową do Polski w latach 2009–2015, Urząd do spraw 
Cudzoziemców, Warszawa 2015, s. 2. 



Źródło: Opracowanie własne. 

Dominującą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku od trzydziestu jeden do czterdziestu 

lat (38%). Odsetek osób powyżej pięćdziesiątego roku życia wyniósł zaledwie 3%. 

W badanej próbie odnotowano dużą grupę osób z wykształceniem średnim (47% 

badanych) i zawodowym (29% badanych). Jest to dominujący poziom wykształcenia 

cudzoziemców pochodzących z Czeczenii i posiadających obywatelstwo rosyjskie, 

stanowiących 66% respondentów. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 15% 

badanych. 

Wykres 2. Wykształcenie respondentów (N = 137) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Respondenci stanowią zróżnicowaną grupę pod względem obywatelstwa i narodowości. 

Zdecydowana większość badanych (71%) deklaruje posiadanie obywatelstwa rosyjskiego. 

W zdecydowanej większości są to osoby narodowości czeczeńskiej. 



Tabela 4. Obywatelstwo respondentów (N = 137) 

Obywatelstwo Odsetek 

Federacja Rosyjska 71% 

Ukraina 11% 

Tadżykistan 7% 

Kirgistan 1% 

Irak 1% 

Iran 1% 

Tunezja 1% 

Uzbekistan 1% 

Etiopia 1% 

Kongo 1% 

Armenia 1% 

brak danych 3% 

Ogółem 100% 
Źródło: Opracowanie własne. 

Struktura próby badawczej nieznacznie odbiega od struktury populacji cudzoziemców, 

wobec których toczy się obecnie procedura o objęcie ochroną. Na dzień 9 marca 2016 roku 

liczba obywateli Ukrainy w ośrodkach i na świadczeniach pozaośrodkowych wynosiła łącznie 

1773 osoby, co stanowi około 43% ogółu obcokrajowców. Liczna jest również grupa 

obywateli Rosji, w większości narodowości czeczeńskiej – 1,6 tysiąca osób. Na trzecim 

miejscu znajdują się obywatele Gruzji – 138 osób. 

Wykres 3. Narodowość respondentów (N = 137) 



Źródło: Opracowanie własne. 

Kwestia narodowości deklarowanej przez respondentów wymaga wyjaśnienia. Do 

kategorii „pozostałe” włączono obcokrajowców deklarujących obywatelstwo Gruzji, Iraku, 

Iranu, Białorusi, Tunezji, Etiopii i Armenii, z kolei narodowość polska dotyczy etnicznych 

Polaków pochodzących z krajów byłego Związku Radzieckiego, którzy nie skorzystali 

z możliwości repatriacji czy przyjazdu do Polski na podstawie Karty Polaka, ale wjechali na 

terytorium kraju ubiegając się o status uchodźcy. Różnica w strukturze narodowościowej 

między grupą cudzoziemców przebywających w ośrodkach pobytowych a całą populacją 

obcokrajowców wnioskujących o ochronę wynika ze specyfiki badanych ośrodków i różnic 

w preferencjach wyboru miejsca zamieszkania (ośrodek lub świadczenia pozaośrodkowe) 

między migrantami różnych narodowości (badanie prowadzono między innymi 

w Białymstoku i Grotnikach, czyli ośrodkach zdominowanych przez osoby posiadające 

obywatelstwo rosyjskie, w większości jednak pochodzące z Czeczenii). 

Badana próba odznacza się dość krótkim pobytem w Polsce – 65% badanych przyjechało 

w 2015 i 2016 roku. 

Wykres 4. Rok przyjazdu respondentów do Polski (N = 137) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zauważalny jest dość znaczny odsetek osób deklarujących przyjazd w 2014 roku 

i wcześniej (8% badanych przyjechało w latach 2008–2012), co stanowi potwierdzenie 

wniosków z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczących długości trwania procedury. 

W zbadanej przez izbę próbie dokumentów średni czas rozpatrywania wniosku o objęcie 

ochroną 



wynosił 14,5 miesiąca7. 

4. Kompetencje językowe badanych
Za czynnik odgrywający istotną rolę w procesie nauczania języka obcego należy uznać 

podobieństwo języka ojczystego cudzoziemców lub tego, jakim władają, do języka 

nauczanego. Przeważająca liczba migrantów przymusowych w Polsce pochodzi 

z rosyjskojęzycznego obszaru państw dawnego Związku Radzieckiego. 

Wykres 5. Język ojczysty respondentów (N = 137) 

Źródło: Opracowanie własne. 

W większości (55%) są to osoby deklarujące znajomość języka rosyjskiego, z kolei wśród 

znajdujących się w tej grupie migrantów narodowości czeczeńskiej deklarowana znajomość 

języka polskiego jest bardzo zróżnicowana, przeważnie ogranicza się do podstawowej 

komunikacji. W procesie nauczania języka polskiego – jako języka z tej samej grupy języków 

słowiańskich – może to więc być czynnikiem mającym pozytywny wpływ jedynie wśród osób 

biegle posługujących się językiem rosyjskim. Drugim pod względem popularności językiem 

jest język angielski, którego znajomość deklaruje 16% badanych. Podobnie jak w wypadku 

znajomości języka niemieckiego, może to wynikać z faktu przebywania tych osób w krajach 

Europy Zachodniej i deportowania do Polski w ramach porozumień dublińskich. 

Wykres 6. Deklarowana znajomość języków obcych przez respondentów (N = 137, wybór 

wielokrotny) 

7 Informacja o wynikach kontroli. Pomoc społeczna dla uchodźców, op. cit., s. 10. 



Źródło: Opracowanie własne. 

W badanej próbie wyraźnie się zaznacza spore zróżnicowanie poziomu znajomości 

deklarowanych języków obcych. Należy podkreślić, że w pytaniu o znajomość języków 

obcych respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru. Znajomość takich języków, jak 

turecki, kurdyjski, holenderski, ormiański i tatarski, została wskazana przez pojedyncze 

osoby. 

Uwzględniając długość pobytu w Polsce – przy założeniu, że 32% badanych deklaruje 

pobyt od 2014 roku i dłużej – zaskakujący jest wysoki odsetek osób, które nigdy nie uczyły 

się języka polskiego (34% – 46 osób biorących udział w badaniu). Dotyczy to głównie 

migrantów, którzy przyjechali do Polski w 2015 i 2016 roku (w populacji badanych było 39 

takich osób). Zauważalna jest również grupa osób, które przyjechały przed 2014 rokiem – ta 

kategoria respondentów obejmuje 34% badanych. Trudno jest jednak wskazać wyraźny 

związek między długim pobytem w ośrodku a znacznymi postępami w nauce języka 

polskiego. Wynika to prawdopodobnie ze stanu apatii i rezygnacji, wskazywanego często 

przez cudzoziemców o wielomiesięcznym pobycie w ośrodku pobytowym. Brak 

zatrudnienia, izolacja przestrzenna, często zaś także kolejna decyzja odmowna o przyznaniu 

ochrony to główne powody wycofania i rezygnacji z aktywności społecznej. 

Wykres 8. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Jak długo uczy się Pani (Pan) języka 

polskiego?” (N = 137) 



Źródło: Opracowanie własne. 

Znaczna grupa osób (31% badanych) uczy się języka polskiego krócej niż miesiąc. Mimo 

niskiego poziomu uczestnictwa w zajęciach, 81% respondentów uczących się języka 

polskiego deklaruje umiejętność przedstawienia się w tym języku polskim (50 osób). Jest to 

z pewnością nie tyle wynik uczestnictwa w zajęciach językowych, ale skutek praktycznej 

nauki języka kraju przyjmującego. 

Wykres 9. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy potrafi Pani (Pan) przedstawić się w języku 

polskim? (Mam na imię...)” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Już jednak w wypadku konieczności opowiedzenia o sobie lub o swojej rodzinie odsetek 

osób deklarujących taką umiejętność znacznie spada. 



Wykres 10. Odpowiedzi na pytanie ankiety 

„Czy potrafi Pani (Pan) opowiedzieć o sobie 

w języku polskim?” (N = 62) 

Wykres 11. Odpowiedzi na pytanie ankiety 

„Czy potrafi Pani (Pan) przedstawić swoją 

rodzinę w języku polskim?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. Źródło: Opracowanie własne. 

Kompetencje językowe są skorelowane z długością pobytu w Polsce. Najniższą 

umiejętność posługiwania się językiem polskim deklarują osoby, które przyjechały do Polski 

w 2016 roku, najwyższą zaś – osoby, które przybyły do Polski w latach 2008–2014. Podobny 

rozkład odpowiedzi dotyczy umiejętności przedstawienia swojej rodziny w języku polskim

i posługiwania się językiem polskim w sklepie, u lekarza, na poczcie czy w szkole. Najwięcej 

respondentów – 58% – deklaruje posiadanie umiejętności posługiwania się językiem polskim 

w sklepie, w pozostałych sytuacjach wyniki oscylują od 35% do 47%. Odpowiedzi na to 

pytanie udzielały osoby zarówno uczęszczające na zajęcia z język polskiego, jak i nieuczące 

się tego języka na zajęciach oferowanych w ośrodku pobytowym. 

Wykres 12. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy potrafi Pani (Pan) porozumieć się w języku 

polskim?” (N = 62) 



Źródło: Opracowanie własne. 

Warto zwrócić uwagę na dość znaczny odsetek osób, które udzieliły odpowiedzi „nie 

wiem/nie było okazji”. Wynika to między innymi z izolacji społeczno-przestrzennej 

cudzoziemców oczekujących na rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony. Ośrodek 

pobytowy, zapewniając podstawowe świadczenia, stanowi dla części osób zamknięte 

środowisko, pozbawiając je jednocześnie konieczności kontaktu ze społeczeństwem 

przyjmującym. Zgodnie z danymi Urzędu do spraw Cudzoziemców na dzień 9 marca 2016 

roku, z pomocy socjalnej tej instytucji korzystają 1624 osoby w ośrodkach pobytowych i 2484 

osoby poza ośrodkami. 

Płeć migrantów ma decydujące znaczenie w poziomie znajomości języka polskiego. 

Zdecydowanie wyższy odsetek respondentów deklarujących umiejętność porozumienia się 

w sklepie w języku polskim to mężczyźni (15 na 17 badanych, w wypadku kobiet – 21 na 38 

badanych). Wynika to głównie z uwarunkowań kulturowych – w kulturach tradycyjnych role 

płciowe przypisane kobiecie są związane z domem i opieką nad dziećmi. Ogranicza to 

w znacznym stopniu kontakty kobiet z Polakami i tym samym z językiem polskim w jego 

praktycznym wymiarze. 

Tabela 5. Zestawienie zmiennej „płeć respondenta” z odpowiedziami na pytanie ankiety „Czy 

potrafi Pani (Pan) porozumieć się w sklepie w języku polskim?” (N = 55) 

Czy potrafi Pani (Pan) porozumieć się w sklepie 
w języku polskim? 

Ogółem 
tak nie lub nie wiem/nie 

było okazji 

Płeć 
kobieta 21 17 38 

mężczyzna 15 2 17 

Ogółem 36 19 55 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podobny rozkład odpowiedzi dotyczy praktycznej znajomości języka polskiego w sytuacji 

wizyty u lekarza, na poczcie czy w szkole. 

Co interesujące, 52% badanych uczęszczających na zajęcia z języka polskiego deklaruje 

umiejętność pisania w języku polskim. W zestawieniu z niską umiejętnością praktycznego 

wykorzystania języka polskiego w podstawowych sytuacjach poziom ten wydaje się znacznie 



przez respondentów zawyżony, szczególnie jeśli się uwzględni, że zdecydowana większość 

badanych posługuje się językiem ojczystym z alfabetem niełacińskim. 

Wykres 13. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy potrafi Pani (Pan) pisać w języku 

polskim?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ograniczony dostęp do polskiego rynku pracy, obejmujący wyłącznie osoby, których 

procedura rozpatrywania wniosku trwa ponad sześć miesięcy, powoduje, że jedynie 15% 

respondentów używa języka polskiego w miejscu zatrudnienia. Należy jednak uwzględnić 

tutaj osoby podejmujące pracę zarówno legalnie, jak i nielegalnie. Restrykcyjny dostęp do 

polskiego rynku pracy skutkuje niską motywacją cudzoziemców do nauki języka polskiego. 

Wykres 14. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy używa Pani (Pan) języka polskiego 

w pracy?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 



Niskie kompetencje językowe respondentów ujawniają się również przy okazji odpowiedzi 

na pytanie o język, w jakim porozumiewają się z pracownikami ośrodków pobytowych. Tylko 

34% badanych deklaruje posługiwanie się w takich sytuacjach językiem polskim. Pozostała 

część korzysta z języka rosyjskiego lub angielskiego. 

Ogólne kompetencje językowe badanych wydają się dość niskie, co wynika głównie 

z krótkiego okresu uczęszczania na zajęcia z języka polskiego i – wskazywanej między 

innymi w cytowanym raporcie pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli – niewielkiej 

efektywności nauczania języka polskiego (zaledwie od 14,7% do 17% cudzoziemców w 

ośrodkach pobytowych uczy się języka polskiego). Jest to także rezultat nieskuteczności 

nauczania związanej z niską intensywnością nauki – od dwóch do pięciu godzin tygodniowo8. 

Sytuacji nie poprawiła, wprowadzona przez Urząd do spraw Cudzoziemców w 2015 roku, 

zmiana w trybie nauczania języka polskiego w ośrodkach pobytowych, obejmująca zarówno 

uspójnienie systemu nauczania, jak i wprowadzenie systemu motywacji do nauki języka 

polskiego. 

5. Ocena zajęć z języka polskiego
Zdecydowana większość cudzoziemców biorących udział w badaniu wie 

o organizowanych bezpłatnych zajęciach języka polskiego (zaledwie 8% respondentów 

udzieliło na to pytanie odpowiedzi negatywnej). Lekcje języka polskiego są prowadzone 

we wszystkich ośrodkach pobytowych. 

Wykres 15. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy w Pani (Pana) ośrodku są zajęcia z języka 

polskiego?” (N = 137) 

Źródło: Opracowanie własne. 

8 Ibidem. 



Uczestnictwo w zajęciach z języka polskiego deklaruje 45% respondentów. To znacznie 

więcej niż wynika z kontroli w tym zakresie przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli 

(od 14,7% do 17%)9. Jest to prawdopodobnie rezultat różnych metodologii przyjętych 

w omawianym badaniu i w zasadach wspomnianej kontroli. 

Wykres 16. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy uczestniczy lub uczestniczyła Pani 

(uczestniczył Pan) w zajęciach języka polskiego?” (N = 137) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Długość pobytu w ośrodku jest skorelowana ze zwiększonym uczestnictwem badanych 

cudzoziemców w zajęciach z języka polskiego. Współzależność przyjazdu do Polski 

z poziomem uczestnictwa w lekcjach języka polskiego wykazała, że spośród respondentów 

uczestniczących w zajęciach z języka polskiego, którzy przybyli do Polski w latach 2008–

2014, uczestnictwo w lekcjach deklaruje 68% badanych. Najniższy odsetek – 33% – jest 

wśród osób przybyłych do Polski w 2016 roku. 

Wśród osób uczęszczających na zajęcia z języka polskiego ponad połowa badanych – 51% 

– deklaruje uczestnictwo w zajęciach „zawsze” lub „prawie zawsze”.

Wykres 17. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Jak często chodzi Pani (Pan) na lekcje języka 

polskiego?” (N = 62) 

9 Ibidem. 



Źródło: Opracowanie własne. 

Z danych ujętych na wykresie 17 wynika, że 11% respondentów (siedem osób) uczestniczy 

w zajęciach okazyjnie, a 23% (14 osób) – rzadko. Co istotne, osoby często uczęszczające na 

zajęcia z języka polskiego oceniają najczęściej częstotliwość lekcji jako odpowiednią lub zbyt 

rzadką. W badanej próbie zbyt dużą częstotliwość zajęć wskazało zaledwie 5% badanych. 

Wykres 18. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy uważa Pani (Pan), że lekcje języka 

polskiego odbywają się...?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Opinie cudzoziemców o oferowanych w ośrodkach pobytowych lekcjach języka polskiego 

wydają się ogólnie pozytywne. Respondenci w zdecydowanej większości oceniają „dobrze” 

i „bardzo dobrze” prowadzenie kursów. Jedynie 3% badanych „źle” oceniło oferowane 

zajęcia, a 8% nie miało na ten temat zdania. 

Wykres 19. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Jak ocenia Pani (Pan) lekcje języka polskiego 



prowadzone w ośrodku?” – ocena osób uczęszczających na zajęcia z języka polskiego (N = 

62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

W opinii badanych inni cudzoziemcy również ogólnie pozytywnie oceniają zajęcia 

z języka polskiego. Poza 24% respondentów niemających na ten temat zdania, aż 64% 

cudzoziemców uważa, że inni migranci oceniają lekcje polskiego „dobrze” lub „bardzo 

dobrze”. 

Wykres 20. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Jak, Pani (Pana) zdaniem, większość uchodźców 

mieszkających w ośrodku ocenia lekcje języka polskiego?” – ocena wszystkich respondentów 

biorących udział w badaniu (N = 137) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Bardzo pozytywnie wypada ocena nauczycieli prowadzących zajęcia z języka polskiego. 

przy czym należy podkreślić, że podział na poszczególne ośrodki nie ma w tym wypadku 

większego znaczenia. Ogólna ocena „dobra” i „bardzo dobra” została wystawiona przez 85% 



badanych. 

Wykres 21. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Jak ocenia Pani (Pan) pracę nauczyciela języka 

polskiego?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pozytywne oceny dominują w pytaniu otwartym dotyczących powodów pozytywnej lub 

negatywnej oceny osób nauczających. Wśród uzasadnień wskazanych przez badanych 

dominuje bardzo dobry poziom nauczania i uczciwe podejście nauczyciela do swojej pracy. 

Wykres 22. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Proszę podać powody, dlaczego ocenia Pani 

(Pan) pracę nauczyciela dobrze albo źle” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na bardzo pozytywną ocenę nauczycieli języka polskiego ma również wpływ – poza 

kompetencjami dydaktycznymi – stosunek do osób uczęszczających na zajęcia. Jedynie 

pojedyncze osoby wskazywały brak szacunku nauczyciela do cudzoziemców lub nie miały na 



ten temat zdania. 

Wykres 23. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy, Pani (Pana) zdaniem, nauczyciel odnosi się 

do uchodźców z szacunkiem?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Równie pozytywnie jest oceniany poziom przygotowania nauczycieli do prowadzenia 

zajęć. Aż 77% respondentów uważa, że nauczyciel jest zawsze przygotowany do prowadzenia 

lekcji, 3% zaś twierdzi, że „prawie zawsze”. 

Wykres 24. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy, Pani (Pana) zdaniem, nauczyciel jest 

zawsze przygotowany do zajęć?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Respondenci twierdzą, że nauczyciele w ośrodkach wykorzystują różne pomoce 

dydaktyczne – zarówno materiały drukowane, jak i multimedialne (filmy i nagrania 

dźwiękowe). Jest to ważny czynnik, podnoszący efektywność nauczania i atrakcyjność zajęć. 



Wykres 25. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Jakie pomoce w nauce języka polskiego są 

wykorzystywane w czasie lekcji?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

We wszystkich badanych ośrodkach nauczyciele wykorzystują różne materiały 

dydaktyczne na zajęciach, które są ogólnie pozytywnie oceniane przez respondentów (oceny 

bardzo dobre i dobre wystawia 79% migrantów). 

Wykres 26. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Jak ocenia Pani (Pan) te pomoce w nauce języka 

polskiego?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Odpowiednie przygotowanie sali dydaktycznej do nauczania języka polskiego to kolejny 

ważny czynnik efektywnego nauczania. Pozytywnie pomieszczenie, w którym odbywają się 

zajęcia, ocenia 77% badanych. Oceny negatywne wystawia 8% respondentów. 



Wykres 27. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy uważa Pani (Pan), że sala, w której 

odbywają się lekcje, jest... ?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Najczęstszym uzasadnieniem negatywnej oceny pomieszczenia, w którym odbywają się 

zajęcia z języka polskiego, było stwierdzenie „za mało miejsca”. 

Zastrzeżenia może budzić ustalanie frekwencji na zajęciach z języka polskiego – 13% 

badanych stwierdza, że lista obecności nie jest sprawdzana. Taki sam odsetek badanych 

wskazuje, że lista obecności jest sprawdzana tylko czasami. Brak kontroli frekwencji utrudnia 

stosowanie wprowadzonego w 2015 roku systemu motywacji cudzoziemców do uczęszczania 

na lekcje języka polskiego, który opiera się na nagradzaniu osób z najwyższą frekwencją. 

Wykres 28. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy podczas zajęć są sprawdzane listy 

obecności?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pewne zastrzeżenia budzą techniczne kwestie organizacji zajęć językowych, szczególnie że 



31% badanych wskazuje brak podziału uczestników na grupy. Wynika to jednak 

prawdopodobnie z niewiedzy respondentów, ponieważ podstawowy podział uczestników 

zajęć na grupy dla dorosłych i grupy dla dzieci występuje we wszystkich ośrodkach. 

Wykres 29. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy zajęcia odbywają się z podziałem na 

grupy?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pojedynczy respondenci twierdzą, że jest stosowany podział uczestników zajęć na grupy 

osób posługujących się tym samym językiem lub pochodzących z tego samego kraju. 

Tymczasem przyjęty i realizowany w ośrodkach pobytowych model opiera się na podziale na 

grupy wiekowe (dla dzieci i dorosłych) i pod względem stopnia znajomości języka 

polskiego. Nie ma także podziału na grupy ze względu na płeć. 

Na efektywność nauczania i motywowanie cudzoziemców do uczestnictwa w zajęciach 

z języka polskiego duży wpływ ma również sposób komunikacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia, przede wszystkim jednak informacja zwrotna dotycząca postępów 

w nauce. Większość badanych – 44% – wskazuje problem braku informacji o ocenach 

i postępach w nauce, z kolei 35% respondentów deklaruje, że jest informowana na bieżąco 

o każdej ocenie. 

Wykres 30. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy i w jaki sposób jest Pani informowana (jest 

Pan informowany) o ocenach i postępach w nauce?” (N = 62) 



Źródło: Opracowanie własne. 

Problem z uzyskaniem informacji zwrotnej ujawniają również odpowiedzi na pytanie 

dotyczące ocen elementów nabywania umiejętności językowych stosowanych przez 

nauczyciela. Zgodnie z deklaracjami respondentów, 52% uczestników zajęć nie dostaje ocen. 

Główny oceniany element stanowią, zdaniem 21% badanych, prace domowe. 

Wykres 31. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy i w jaki sposób jest Pani informowana (jest 

Pan informowany) o ocenach i postępie w nauce?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zaledwie 5% respondentów wspomina w tym zakresie o ocenach z egzaminów 

i sprawdzianów oraz o ocenach umiejętności czytania i wypowiedzi ustnych. Oceniana jest 

również obecność na zajęciach. Spośród respondentów uczestniczących w badaniu (49 

osób) ponad połowa (27 osób) twierdzi, że nie jest informowana o ocenach i postępach 

w nauce. Przy czym jest zauważalna różnica w odpowiedziach ze względu na płeć 

badanych. W zdecydowanej większości brak informacji zwrotnej na temat postępów 

w nauce deklarują 



kobiety. 

Tabela 6. Zestawienie zmiennej „płeć” z odpowiedziami na pytanie ankiety „Czy i w jaki 

sposób jest Pani informowana (jest Pan informowany) o ocenach i postępach w nauce?” 

(N = 49) 

Czy i w jaki sposób jest Pani informowana (jest 
Pan informowany) o ocenach i postępach w nauce? 

Ogółem Nie jestem informowana 
(nie jestem 
informowany) 

Jestem informowana 
(informowany) przez 
lektora o każdej ocenie 

Płeć 
kobieta 23 11 34 

mężczyzna 4 11 15 

Ogółem 27 22 49 

Źródło: Opracowanie własne. 

Warto jednak podkreślić, że badani cudzoziemcy uczęszczający na zajęcia z języka 

polskiego w większości – 65% – dostrzegają postępy w nauce. Zdaniem 18% 

respondentów, ich postępy w nauce są niezauważalne. 

Wykres 32. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy, Pani (Pana) zdaniem, robi Pani (Pan) 

postępy w nauce języka polskiego?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podsumowując, należy wskazać, że niewielki odsetek cudzoziemców uczestniczących 

w lekcjach języka polskiego w ośrodkach pobytowych nie wynika, jak się wydaje, z ogólnej 

oceny zajęć. Zarówno nauczyciele, jak i sposób prowadzenia przez nich zajęć zostały 

ocenione przez respondentów bardzo wysoko. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wysoki 



odsetek ocen pozytywnych i bardzo pozytywnych przy niewielkiej liczbie ocen negatywnych. 

Brak przy tym znacznych różnic między poszczególnymi ośrodkami. W przeprowadzonym 

badaniu 45% respondentów zadeklarowało uczestnictwo w zajęciach. Jest to wartość 

znacznie wyższa niż dane zawarte w cytowanym raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2015 

roku, w którym wskazano, że zaledwie od 14,7% do 17% cudzoziemców korzysta 

z nauczania języka polskiego: na zajęcia z języka polskiego uczęszczały w 2012 roku 433 

osoby (360 dzieci i 73 dorosłych), czyli 14,8% cudzoziemców korzystających z pomocy 

socjalnej, w 2013 roku uczęszczało 596 osób (504 dzieci i 92 dorosłych), czyli 15,1% 

cudzoziemców korzystających z pomocy socjalnej, a w pierwszym półroczu 2014 roku – 559 

osób (456 dzieci i 103 dorosłych), czyli 17% cudzoziemców objętych pomocą socjalną10. 

O przyczynach różnic w uzyskanych wynikach była już mowa wcześniej. 

6. Motywacje do nauki języka 
polskiegoKluczowym elementem procesu nauczania języka polskiego w ośrodkach pobytowych jako 

jednego z narzędzi preintegracji cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce 

są motywacje uczestników zajęć do nauki. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji 

braku efektywnych instrumentów motywacyjnych do nauki języka polskiego w okresie 

oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o ochronę. Niemal wszyscy respondenci w badaniu 

zgodnie odpowiadają, że warto się uczyć języka polskiego. 

Wykres 33. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy, Pani (Pana) zdaniem, warto się uczyć 

języka polskiego?” (N = 137) 

Źródło: Opracowanie własne. 

10 Ibidem, s. 
36. 



Jako uzasadnienie swojej opinii badani wskazują konieczność znajomości języka polskiego 

w sytuacji uzyskania prawa pobytu w Polsce, w kontaktach z Polakami czy w podjęciu 

zatrudnienia w Polsce. Podobne uzasadnienia pojawiają się w pytaniu o motywacje 

cudzoziemców uczących się języka polskiego. 

Wykres 34. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Dlaczego uczy się Pani (Pan) języka 

polskiego?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dla zdecydowanej większości osób – 73% – główną motywacją jest deklarowana chęć 

pozostania w Polsce. Ważnym powodem dla 32% badanych jest chęć porozumiewania się 

z Polakami. Motywacje do nauki języka polskiego są jednak zapewne dla części 

cudzoziemców pobożnym życzeniem, głównie ze względu na przestrzenną i społeczną 

izolację niektórych ośrodków pobytowych. 

W odpowiedzi badanych na pytanie o powody niepodejmowania nauki przez innych 

cudzoziemców dominuje opinia o braku zamiaru pozostania w Polsce (12% wskazań), co 

pokrywa się ze statystykami obejmującymi cudzoziemców składających w Polsce wnioski 

o objęcie ochroną. Zgodnie z danymi Urzędu do spraw Cudzoziemców, w latach 2007–2015 

złożono ponad 89 tysięcy wniosków, z których ponad 67 tysięcy zostało umorzonych. 

W zdecydowanej większości wypadków oznaczało to wyjazd tych osób do innych krajów 

Europy Zachodniej w trakcie rozpoczętej procedury11. 

11 TOP 5. Ochrona Międzynarodowa, Urząd do spraw Cudzoziemców, Warszawa 2015, s. 2–5. 



Wykres 35. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Dlaczego, Pani (Pana) zdaniem, część 

uchodźców w ośrodkach nie uczy się języka polskiego?” (N = 137) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zdaniem 11% respondentów, podejmowana przez innych cudzoziemców praca zarobkowa 

uniemożliwia uczęszczanie na zajęcia. Dotyczy to zarówno pracy osób, które w trakcie 

przedłużającej się procedury uzyskały zgodę na podjęcie zatrudnienia, jak i powszechnego 

wśród cudzoziemców zatrudnienia nierejestrowanego. Bez względu na rodzaj 

podejmowanego zatrudnienia, organizacja lekcji języka polskiego nie uwzględnia godzin 

pracy osób pracujących. Zajęcia odbywają się w ciągu dnia, bez możliwości uczęszczania na 

zajęcia wieczorne lub na intensywny kurs w dni wolne od pracy. Z drugiej zaś strony, 

doświadczenie w pracy z cudzoziemcami w ośrodkach pobytowych pokazuje, że podjęcie 

zatrudnienia, nawet przy niskim wyjściowym poziomie znajomości języka polskiego, 

prowadzi do szybkiego osiągnięcia umiejętności posługiwania się nim przynajmniej na 

poziomie komunikatywnym. Podejmowanie zatrudnienia przez cudzoziemców należy uznać 

za jedno z najbardziej efektywnych narzędzi integracyjnych. Pozostałe odpowiedzi – poza 

uzasadnieniem „nie lubię się uczyć” – można uznać za wskazania problemu organizacji zajęć. 

Respondenci podnoszą również kwestię braku podziału na grupy zajęciowe ze względu na 

płeć, kraj pochodzenia, język ojczysty, wiek czy poziom zaawansowania w nauce. 

Duże zróżnicowanie odpowiedzi wystąpiło również w pytaniu o rodzaje zachęt do nauki 

języka polskiego. Przy czym należy podkreślić, że odpowiedzi na to pytanie udzielili 

wszyscy respondenci biorący udział w badaniu, zarówno uczęszczający, jak 

i nieuczęszczający na lekcje języka polskiego. Główną motywację dla badanych stanowi 

możliwość podjęcia 



legalnego zatrudnienia w Polsce (18% wskazań). Pozostałe opinie dotyczą spraw 

organizacyjnych. Mimo ogólnie wysokiej oceny pomocy dydaktycznych 15% ankietowanych 

wskazuje, że ciekawe i użyteczne pomoce dydaktyczne mogłyby stanowić motywację do 

nauki. Respondenci wśród czynników motywacyjnych wskazują również zaświadczenie 

o ukończeniu kursu czy wprowadzenie różnych form nauczania. 

Wykres 36. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Co zachęciłoby Panią (Pana) do nauki języka 

polskiego?” (N = 137) 

Źródło: Opracowanie własne. 

W odpowiedziach na to pytanie pojawiła się również kwestia prowadzenia zajęć tylko dla 

kobiet i organizacji opieki nad dziećmi w trakcie trwania lekcji. Sprawa opieki nad dziećmi 

została częściowo rozwiązana wprowadzeniem w 2015 roku obowiązku prowadzenia zajęć 

świetlicowych dla dzieci w ośrodkach prywatnych. Dotychczas tego typu działanie było 

realizowane wyłącznie w ośrodkach zarządzanych przez Urząd do spraw Cudzoziemców lub 

w nielicznych ośrodkach prywatnych administrowanych przez organizacje pozarządowe. 

Fragmentaryczność tego rozwiązania wynika jednak z niepełnowymiarowego czasu działania 

świetlic, osoby zatrudnione do pracy z dziećmi pracują bowiem na niepełny etat. Poza tym 

działanie to nie obejmuje opieki żłobkowej (poniżej trzeciego roku życia dziecka). 

Zdaniem osób uczących się języka polskiego, motywacją do zwiększenia intensywności 

nauki byłaby poprawa efektywności nauczania i atrakcyjności zajęć (ciekawe i użyteczne 

pomoce dydaktyczne – 27% odpowiedzi, ciekawsze zajęcia – 19%, różnorodne formy 

nauczania – 9%, lepsze wyposażenie sali – 3%). 

Wykres 37. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Co zachęciłoby Panią (Pana) do bardziej 

intensywnej nauki języka polskiego?” (N = 62) 



Źródło: Opracowanie własne. 

Wśród spraw organizacyjnych badani wymieniają tworzenie grup z podziałem na płeć 

uczestników, lekcje dla osób tej samej narodowości, organizację zajęć o innych porach. 

Ważną kwestię dla respondentów stanowi również możliwość uzyskania zaświadczenia 

o znajomości języka polskiego po ukończeniu kursu lub możliwość przystąpienia do 

egzaminu państwowego potwierdzającego znajomość języka. 

Dla 32% respondentów uczęszczających na lekcje języka polskiego jest to jedyna forma 

nauki tego języka, nie podejmują oni bowiem dodatkowej nauki samodzielnie ani nie 

korzystają z innych ofert nauczania. 

Wykres 38. Odpowiedzi na pytanie ankiety „Czy poza lekcjami w ośrodku uczy się Pani 

(Pan) języka polskiego?” (N = 62) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Niewiele mniej badanych – 31% – uczy się języka samodzielnie. Wśród innych form nauki 

języka, wskazywanych w 23% odpowiedzi, wymienia się bezpośrednie kontakty z Polakami 



lub wcześniejszą naukę w szkole publicznej. 

Żaden respondent nie uczęszcza na dodatkowe lekcje języka polskiego w ramach kursów 

komercyjnych oferowanych przez prywatne szkoły językowe. Wynika to oczywiście 

z konieczności opłacenia kursu z własnych środków. Większość cudzoziemców dysponuje 

jedynie niewielkimi kwotami w ramach świadczeń wypłacanych w trakcie procedury 

rozpatrywania wniosków. Z kolei nieuczęszczanie na bezpłatne lekcje oferowane przez 

organizacje pozarządowe wynika nie tylko z bardzo ograniczonej oferty takich zajęć, 

z której częściej korzystają osoby na świadczeniach pozaośrodkowych, ale także 

z problemów komunikacyjnych lub braku informacji o takiej możliwości. 

Zaledwie 16% cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski, poza lekcjami w ośrodku 

podejmuje samodzielnie próby nauki języka polskiego, z kolei 83% badanych poza lekcjami 

nie uczy się języka polskiego. 

Tabela 7. Zestawienie zmiennej „rok przyjazdu do Polski” z odpowiedzią „nie uczy się” na 

pytanie ankiety „Czy poza lekcjami w ośrodku uczy się Pani (Pan) języka polskiego?” 

(N = 62) 

Czy poza lekcjami w ośrodku uczy się 
Pani (Pan) języka polskiego? Ogółem 
niewybrana 
odpowiedź „nie” 

wybrana 
odpowiedź „tak” 

Rok przyjazdu do Polski 

2008–
2014 15 11 26 

2015 10 8 18 

2016 2 10 12 

Ogółem 27 29 56 

Źródło: Opracowanie własne. 

Znacznie wyższy odsetek badanych, którzy przyjechali w latach wcześniejszych, 

podejmuje dodatkowe próby nauki, poza lekcjami oferowanymi w ośrodku. 

Podsumowanie 
Preintegracja stanowi wstępny etap procesu integracji cudzoziemca ze społeczeństwem 

przyjmującym. Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli, średni okres oczekiwania na 



wydanie decyzji trwa 14,5 miesiąca12, w skrajnych sytuacjach – nawet do dwóch, trzech lat. 

Niestety, okres ten jest w niewystarczającym stopniu wykorzystany w zakresie przygotowania 

cudzoziemców do opuszczenia ośrodka pobytowego i rozpoczęcia przez nich indywidualnego 

programu integracji. Lekcje języka polskiego stanowią jedyne narzędzie preintegracyjne 

wykorzystywane przez Urząd do spraw Cudzoziemców do przygotowania osób z uzyskaną 

ochroną do opuszczenia ośrodka i rozpoczęcia procesu właściwej integracji. Mimo pojawienia 

się istotnych zmian w organizacji i sposobach prowadzenia zajęć, wprowadzonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług edukacyjnych na 

potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców z 2015 roku, proces modernizacji tego obszaru 

wydaje się nadal niewystarczający. Nierozwiązane pozostają dwie podstawowe kwestie: niska 

frekwencja na zajęciach z języka polskiego i niski poziom efektywności oferowanych zajęć. 

Przede wszystkim na uwagę zasługuje duży odsetek osób w ogóle nieuczęszczających na 

lekcje języka polskiego. Wśród uczestników omawianego badania 34% respondentów nigdy 

nie uczyło się języka polskiego, 31% zaś uczyło się krócej niż miesiąc. Szczególnie wysoki 

odsetek takich osób jest charakterystyczny dla grupy migrantów przybyłej do Polski w latach 

2015–2016, stanowiących większość badanych. Respondenci jako jedną z przyczyn tego 

stanu rzeczy wskazują brak zamiaru pozostania w Polsce przez część cudzoziemców 

wnioskujących o ochronę. Brak perspektywy uzyskania ochrony skutkuje u większości 

obcokrajowców brakiem motywacji do nauki języka polskiego i niepostrzeganiem Polski jako 

kraju osiedlenia. Poziom uznawalności wniosków o objęcie ochroną w Polsce dla pierwszej 

połowy 2015 roku wyniósł 10% (16% w 2014 roku)13. Większość cudzoziemców – świadoma 

niewielkich szans uzyskania ochrony – nie uczęszcza na zajęcia. Długa procedura 

rozpatrywania wniosku o nadanie statusu uchodźcy, kończąca się po wielu odwołaniach 

decyzją nakazującą opuszczenie kraju, jest związana ze znacznymi kosztami finansowymi 

i społecznymi. Wśród najczęściej wskazywanych przyczyn niskiej frekwencji na zajęciach 

pojawia się również podejmowanie pracy zarobkowej cudzoziemców. Terminy zajęć nie 

uwzględniają dostosowania przynajmniej części zajęć do godzin pracy osób zatrudnionych. 

Poza wskazaniem podstawowych przeszkód w nauce języka polskiego respondenci 

przedstawili również wiele zachęt, które – ich zdaniem – mogłyby podnieść frekwencję na 

zajęciach. Główną motywację dla 18% respondentów stanowi możliwość podjęcia legalnego 

zatrudnienia w Polsce. Pozostałe opinie dotyczą spraw organizacyjnych. Mimo ogólnie 

12 Informacja o wynikach kontroli. Pomoc społeczna dla uchodźców, op. cit., s. 10. 
13 Komentarz do danych liczbowych za pierwsze półrocze 2015 roku, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa 2015, s. 
3. 



wysokiej oceny pomocy dydaktycznych 15% ankietowanych wskazuje, że ciekawe 

i użyteczne pomoce dydaktyczne mogłyby stanowić motywację do nauki. Respondenci wśród 

czynników motywacyjnych wskazują również zaświadczenie o ukończeniu kursu czy 

wprowadzenie różnych form nauczania. Pojawiły się również postulaty dotyczące kobiet: 

wprowadzenie zajęć z podziałem na płeć i zorganizowanie opieki nad dziećmi w trakcie 

trwania lekcji. Motywacją do zwiększenia intensywności nauki byłaby poprawa efektywności 

nauczania i atrakcyjności zajęć (ciekawe i użyteczne pomoce dydaktyczne – 27% odpowiedzi, 

ciekawsze zajęcia – 19%, różnorodne formy nauczania – 9%, lepsze wyposażenie sali – 3%). 

Co istotne, większość respondentów uczęszczających na zajęcia z języka polskiego 

oferowane w ośrodkach pobytowych ma pozytywną opinię na temat lekcji. Badani 

w zdecydowanej większości oceniają „dobrze” i „bardzo dobrze” prowadzenie kursów. 

Jedynie 3% badanych „źle” oceniło oferowane zajęcia, a 8% nie miało na ten temat zdania. 

Wśród uzasadnień wskazanych przez ankietowanych dominuje bardzo dobry poziom 

nauczania i uczciwość nauczyciela w podejściu do swojej pracy. Badani uczestniczący 

w lekcjach języka polskiego wysoko oceniają zarówno pracę nauczycieli, ich przygotowanie 

do zajęć i stosunek do cudzoziemców, jak i wykorzystywane przez nich pomoce dydaktyczne. 

Wyniki te potwierdzają słuszność przyjętego przez Urząd do spraw Cudzoziemców kierunku 

zmian w zakresie organizacji nauczania języka polskiego. 

Podsumowując, należy podkreślić, że badanie przeprowadzone wśród cudzoziemców 

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, którzy przebywają w ośrodkach dla 

uchodźców w Białymstoku, Dębaku, Grotnikach, Lininie i na warszawskim Targówku, 

w znacznej części potwierdziło obserwacje pracowników organizacji pozarządowych 

dotyczące systemu nauczania języka polskiego w placówkach pobytowych, a także część 

wyników kontroli pomocy społecznej skierowanej do cudzoziemców wnioskujących 

o ochronę, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2015 roku. Można więc uznać, 

że omawiane badanie stanowi ważny głos w dyskusji nad poziomem i efektywnością działań 

preintegracyjnych skierowanych do cudzoziemców ubiegających się o ochronę w Polsce. 

Niska efektywność całościowego procesu integracji wynika między innymi z braku 

holistycznego podejścia do tej kwestii. Działania preintegracyjne i integracyjne stanowią 

odrębny obszar działań dwóch resortów. Za działania preintegracyjne, zgodnie z Ustawą 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiada 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Urzędu do spraw 



Cudzoziemców14, z kolei za działania integracyjne, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej – 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej15. Kontrola z 2015 roku potwierdziła – 

wielokrotnie sygnalizowane przez organizacje pozarządowe – zastrzeżenia, że oba te organy 

odpowiedzialne za proces integracyjny działają w oderwaniu od siebie, na podstawie dwóch 

różnych aktów prawnych, choć cel działań w tej sprawie jest wspólny16. Stworzenie spójnego 

systemu integracji cudzoziemców poszukujących ochrony, obejmującego działania zarówno 

preintegracyjne, jak i integracyjne, stanowi jedno z największych wyzwań w tym obszarze.  

Rekomendacje 

• wprowadzenie całościowego systemu monitoringu i ewaluacji nauczania języka 

polskiego w ośrodkach pobytowych,

• podniesienie poziomu efektywności nauczania języka polskiego przez zwiększenie 

liczby godzin lekcyjnych w ramach oferowanych kursów,

• wprowadzenie systemu certyfikacji znajomości języka polskiego po ukończeniu 

kolejnych etapów nauczania, opartego na wystandaryzowanym systemie ocen,

• wprowadzenie efektywnego podziału uczestników kursu na grupy zajęciowe pod 

względem poziomu znajomości języka polskiego,

• objęcie systemem nauczania języka polskiego cudzoziemców w trakcie procedury 

o nadanie statusu uchodźcy, przebywających na świadczeniach pozaośrodkowych,

• wprowadzenie efektywnego systemu zachęt do uczestnictwa w zajęciach językowych 

(na przykład zwiększenie kieszonkowego dla osób regularnie uczęszczających na 

zajęcia),

• wprowadzenie indywidualnych dwumiesięcznych kursów nauczania języka polskiego 

dla cudzoziemców z uzyskaną ochroną (kurs realizowany w okresie od uzyskania 

pozytywnej decyzji o ochronie do momentu opuszczenia ośrodka pobytowego). 

14 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
z 2003 r., Nr 128, poz. 1176). 
15 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593). 
16 Informacja o wynikach kontroli. Pomoc społeczna dla uchodźców, op. cit., s. 10. 
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