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Dla cze go ucho dŸ cy „nie chc¹”
in te gro waæ siê w Pol sce?

Oce na sku te cz no œci pro gra mów inte gra cy j nych
z pun ktu wi dze nia ucho dŸ ców

Wstêp

Pod staw¹ po ni ¿ sze go te kstu s¹ wy wia dy prze pro wa dzo ne na prze³omie
2006 i 2007 roku z ucho dŸ ca mi oraz oso ba mi z po by tem to le ro wa nym. Ce lem
ba da nia by³o po zna nie per spe kty wy ucho dŸ ców w od nie sie niu do dzia³añ inte -
gra cy j nych, któ rym s¹ pod da wa ni w ra mach Indy widu a l nych Pro gra mów In -
te gra cji (IPI). W in nym roz dzia le pu b li ka cji, za wa r tym w tym zbio rze za pre -
zen towa no ana li zê opart¹ na pun kcie wi dze nia przed sta wi cie li pol skich in sty -
tu cji pra cuj¹cych z ucho dŸ ca mi.

Stru ktu ra te kstu w du ¿ej mie rze od po wia da naj wa¿ nie j szym sfe rom, w któ -
rych dzia³ania inte gra cy j ne w ra mach Indy widu a l nych Pro gra mów In te gra cji
po win ny byæ pro wa dzo ne. Pod czas ro cz ne go pro gra mu pro wa dzo ne go przez
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie1 ucho dŸ cy wyp³aca ne s¹ œwia d cze nia
inte gra cy j ne, za pe w nio na jest opie ka zdro wo t na i udzie la na jest mu po moc
w zna le zie niu mie sz ka nia. On sam na to miast zo bo wi¹zany jest do akty w ne go
po szu ki wa nia pra cy i na uki jê zy ka pol skie go. Przed sta wi cie le Po wia to wych
Cen trów Po mo cy Ro dzi nie pro wadz¹ z ucho dŸ ca mi pra cê so cjaln¹. W re zu l ta -
cie tych dzia³añ ucho dŸ ca ma zin te gro waæ siê z pol skim spo³ecze ñ stwem, czy -
li – mówi¹c w skró cie – po wi nien byæ w sta nie w nim sa mo dzie l nie fun kcjo no -
waæ.

1 Pro gra my pro wa dzo ne s¹ przez Po wia to we Cen tra Po mo cy Ro dzi nie, a w mia stach na
pra wach po wia tu przez Mie j skie Oœro d ki Po mo cy Spo³ecz nej, Mie j skie Oœro d ki Po mo cy Ro -
dzi nie lub w przy pa d ku Wa r sza wy Wa r sza wskie Cen trum Po mo cy Ro dzi nie.



W wie lu wy po wie dziach ze bra nych w tra kcie ba dañ przed sta wi cie li in sty -
tu cji pra cuj¹cych z ucho dŸ ca mi zna j do wa³y siê twier dze nia, ¿e ucho dŸ cy „nie
chc¹” siê in te gro waæ. Wy da je siê to jedn¹ z wa ¿ nie j szych przy czyn nie po wo -
dze nia w Pol sce pro ce su in te gra cji, któ ry z de fi ni cji jest pro ce sem dwu kie run -
ko wym2. Wy da je siê, i¿ nie chêæ u¿y wa na jest jako wyt³uma cze nie, czy w skraj -
nych przy pa d kach wy mów ka, nie po wo dze nia dzia³añ inte gra cy j nych pro wa -
dzo nych przez in sty tu cje po mo cy spo³ecz nej. Stwier dzaj¹c o kimœ in nym, ¿e
cze goœ „nie chce” mówi siê z per spe kty wy w³as ne go zain tere so wa nia t¹ osob¹. 
Je ¿e li pra co w nik so cja l ny mówi o ucho dŸ cy, ¿e ten „nie chce” siê in te gro waæ,
zna czy to prze de wszy stkim, ¿e w oso bie ucho dŸ cy in te re su je go ty l ko jego
sto su nek do pro ce su in te gra cji sfor mali zowa ne go w Indy widu a l nym Pro gra -
mie In te gra cji. Z per spe kty wy ucho dŸ cy, on zde cy do wa nie cze goœ „chce”,
a fakt, ¿e zda niem in nych osób „nie chce” siê in te gro waæ, wy ni ka z tego, ¿e ma 
ja kieœ si l nie j sze pra gnie nia czy cele do zrea li zo wa nia.

Ucho dŸ ca po przy je Ÿ dzie do Pol ski, dla le p sze go zro zu mie nia mo ty wa cji
jego dzia³añ, po wi nien byæ post rze ga ny jako imi grant eko no mi cz ny. W opi -
niach osób pra cuj¹cych z ucho dŸ ca mi oraz w czê œci li te ra tu ry przed mio tu3

bar dzo czê sto imi gran ci s¹ przed sta wia ni jako jed no stki bie r ne, z któ ry mi trze -
ba coœ zro biæ, któ rym trze ba ja koœ po móc. Z regu³y tego typu po dej œcie ma za
pod sta wê szla che t ne in ten cje – chêæ nie sie nia po mo cy oso bom w sy tu a cji
ucho dŸ czej, jed nak para do ksa l nie jest ono uprze d mio ta wiaj¹ce. Wi told Mo raw -
ski zwra ca uwa gê, ¿e w so cjo lo gii gru py wy klu czo ne czy zmar gina lizo wa ne
czê sto de fi niu je siê jako ta kie, któ re nie po tra fi¹ w ogó le roz win¹æ ja kiej ko l -
wiek stra te gii4. W ana li zie sy tu a cji ucho dŸ ców po sta nowi li œmy pa trzeæ na
nich jako na akty w ne pod mio ty, któ re œwia do mie wy bie raj¹ pe w ne stra te gie dzia -
³ania. Po stê po wa nie ucho dŸ ców w Pol sce bê dzie za tem roz pa try wa ne jako de -
cy zje ra cjo na l nych akto rów, któ rzy s¹ w sta nie uporz¹dko waæ swo je pre fe ren -
cje w hie ra r chiê, któ ra jest pod staw¹ wy bo ru ce lów w da nym mo men cie, i do -
ko nuj¹ wy bo ru dzia³añ zgod nie z pe w nym kry te rium opty ma l no œci5. Ucho dŸ -
cy, osza co wuj¹c do stê p ne dla nich w Pol sce za so by, po dej muj¹ de cy zje o po -
zo sta niu w na szym kra ju. Sza co wa nie to pro wa dzo ne jest oczy wi œcie w po -
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2 Eu ro pe an Com mis sion. Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil, the Eu ro -
pe an Pa r lia ment, the Eu ro pe an Eco no mic and So cial Com mit tee, and the Com mit tee of the Re -
gions on Im mi gra tion, In te gra tion, and Em p lo y ment, 2003, s. 17; A. Ki cin ger, Unia Eu ro pe j ska
wo bec za gad nie nia in te gra cji imi gran tów, CEFMR, Wor king Pa per 2005, nr 2, s. 3.

3 Zob. H. Grzy ma³a-Mo sz czy ñ ska, E. No wi cka, Go œcie i go spo da rze. Pro ble my ad ap ta cji
ku l tu ro wej w obo zach dla ucho dŸ ców oraz ota czaj¹cych je spo³ecz no œciach lo ka l nych,
NOMOS, Kra ków 1998; M. Z¹bek (red.), Miê dzy piek³em a ra jem. Pro ble my ad ap ta cji ku l tu ro -
wej ucho dŸ ców i imi gran tów w Pol sce, Wy daw ni c two Trio, Wa r sza wa 2002.

4 W. Mo ra wski, So cjo lo gia eko no mi cz na, Wy daw ni c two Na uko we Scho lar, Wa r sza wa
2001, s. 30.

5 A. Jasi ñska - Ka nia, Te o ria ra cjo nal ne go wy bo ru w Wspó³cze s ne te o rie so cjo logi cz ne,
wyb. i opr. A. Jasi ñska - Ka nia i in., Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa 2006, s. 136.



rów na niu z za so ba mi mo ¿ li wy mi do uzy ska nia w in nych kra jach Unii Eu ro pe -
j skiej. Dla osób, któ re nie uko ñ czy³y pro ce du ry ucho dŸ czej czy po sia daj¹ po -
byt to le ro wa ny, ry zy ko zwi¹zane z re a d misj¹ do Pol ski z tych kra jów to po
pro stu po ten cja l ny koszt, z któ rym na le ¿y siê li czyæ przy po dej mo wa niu de cy -
zji. Ucho dŸ cy s¹ oso ba mi mo bi l ny mi. Je œli ju¿ raz pod jê li dra ma tyczn¹ de cy -
zjê o wy je Ÿ dzie ze swo jej oj czy z ny, ko le j na zmia na mie j s ca za mie sz ka nia nie
jest ju¿ dla nich po su niê ciem tak dra sty cz nym. Zw³asz cza, ¿e – jak wy ka zuj¹
prze pro wa dzo ne w tra kcie ba dañ wy wia dy – dys po nuj¹ oni wiedz¹ o sy tu a cji
swo ich ro da ków mie sz kaj¹cych w in nych kra jach Unii Eu ro pe j skiej; mog¹
œmia³o ko rzy staæ z roz wi niê tych sie ci mi gra cy j nych. Opu sz cze nie Pol ski jest
stra te gi¹, któr¹ s¹ w sta nie przyj¹æ w mo men cie, gdy wy cze r pi¹ siê mo ¿ li wo -
œci, któ re im nasz kraj daje. U¿y waj¹c ter mi no lo gii Al be r ta O. Hir s ch ma na6,
wy da je siê, ¿e du¿a czêœæ ucho dŸ ców sto su je wo bec pa ñ stwa pol skie go stra te -
gie roz sta nia (exit): ofe r ta, jak¹ tu taj otrzy muj¹ (czy to ofe r ta pol skie go ryn ku
pra cy, czy pol skie go sy ste mu po mo cy spo³ecz nej) ich nie saty sfa kcjo nu je,
przy czym s¹ w sta nie po zwo liæ so bie na po szu ka nie le p szej w in nym mie j s cu.
Wy da je siê, ¿e gdy by pro ces in te gra cji ucho dŸ ców w Pol sce ko ñ czy³ siê su k -
ce sem, to bêd¹c „lo ja l ny mi” wo bec na sze go kra ju ewen tu a l ne nie zado wo le nie
ze swo jej sy tu a cji wy ra ¿a li by sto suj¹c stra te giê kry ty ki (vo i ce). Nie maj¹ na to
oczy wi œcie szans. Po zo sta nie w Pol sce jest pie r wszym kro kiem ku in te gra cji –
nie za le ¿ nie od tego, jak bê dzie ona pó Ÿ niej prze bie gaæ.

W po ni ¿ szym te k œcie pra gnie my przed sta wiæ, opie raj¹c siê na ma te ria le
ba da w czym ze bra nym w tra kcie ewa lu a cji IPI ucho dŸ ców, ich per spe kty wê
dzia³ania: przy czy ny, dla któ rych de cy duj¹ siê w Pol sce po zo staæ i dla któ rych
akty w nie ucze st nicz¹ w pro ce sie in te gra cji oraz przy czy ny, dla któ rych po dej -
muj¹ ze swo je go pun ktu wi dze nia ra cjo naln¹ de cy zjê o wy je Ÿ dzie z Pol ski.
Czy taj¹c ten ar ty ku³ na le ¿y pa miê taæ, i¿ bar dzo du¿a czêœæ przy je ¿ d¿aj¹cych
do Pol ski ucho dŸ ców z góry nie pla nu je po zo sta nia w na szym kra ju. Wy mie -
nio ne po ni ¿ej czyn ni ki wy py chaj¹ce s¹ rów nie¿ ade k wa t ne w od nie sie niu do
nich, gdy¿ albo ju¿ dys po nuj¹ na ich te mat wiedz¹, albo po pro stu pla nuj¹ osie -
d le nie siê w któ rymœ z kra jów Eu ro py Za chod niej, co jest efe ktem ka l ku la cji
do tycz¹cych jego atra kcy j no œci i mo ¿ li wo œci do ta r cia do nie go. Mó wie nie
o tym, ¿e ucho dŸ cy przy je ¿ d¿aj¹ do Pol ski jako do kra ju do ce lo we go i do pie ro
pó Ÿ niej z pe w nych wzglê dów de cy duj¹ siê na jego opu sz cze nie by³oby da le ko
id¹cym upro sz cze niem. Opi sa ne po ni ¿ej przy czy ny nie atra kcyj no œci Pol ski
po win ny byæ ro zu mia ne jako wy ja œ nie nie ta kie go, a nie in ne go po stê po wa nia
ucho dŸ ców.
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6 A.O. Hi r s ch man, Lo ja l noœæ, kry ty ka, roz sta nie, Wy daw ni c two „Znak”, Kra ków 1995.



Mie sz ka nie

Dach nad g³ow¹ to pod sta wo wa po trze ba cz³owie ka. Do stê p noœæ mie sz ka -
nia oraz sta bi l na mo ¿ li woœæ jego utrzy ma nia jest dla ucho dŸ ców spraw¹ klu -
czow¹. Mie sz ka nie w pie r wszej fa zie po otrzy ma niu sta tu su ucho dŸ cy spe³nia
rów nie¿ rolê fu r tki do nor ma l ne go fun kcjo no wa nia w Pol sce, gdy¿ bez me l -
dun ku nie jest mo ¿ li we uzy ska nie nu me ru PESEL, bez któ re go nie mo ¿ na
mieæ ube z pie cze nia zdro wo t ne go czy podj¹æ le ga l nej pra cy.

Zna le zie nie mie sz ka nia

Ina czej ni¿ wiê kszoœæ mo de li inte gra cy j nych fun kcjo nuj¹cych w Eu ro pie,
pol skie w³adze nie gwa ran tuj¹ ucho dŸ com mie sz kañ ko mu na l nych. Pra co w ni cy 
so cja l ni PCPR-ów po ma gaj¹ oso bom roz po czy naj¹cym Indy widu a l ne Pro gra -
my In te gra cji w zna le zie niu mie sz kañ na wo l nym ryn ku, za tem mo ¿ na po wie -
dzieæ, ¿e jed ny mi z g³ów nych be ne fi cjen tów osta te cz nych Indy widu a l nych Pro -
gra mów In te gra cji s¹ pol scy w³aœci cie le nie ru cho mo œci.W pra kty ce zna le zie nie
mie sz ka nia nie jest zbyt ³atw¹ spraw¹ i po byt w oœro d kach bywa przed³u¿a ny.

Wy gó ro wa ne ceny

Jak de kla ro wa³a wiê kszoœæ by³ych lub obe cnych ucze st ni ków IPI: – Do sta -
wa li œmy pie ni¹dze z PCPR-ów, wszy stko sz³o pra kty cz nie na mie sz ka nie
(Ucho dŸ czy ni  z Cze cze nii). W wy po wie dziach ucho dŸ ców wie lo kro t nie po ja -
wia³y siê ska r gi na wy so koœæ czyn szu wy ma ga ne go od w³aœci cie li wy naj mo -
wa nych przez nich mie sz kañ. Ich zda niem, s¹ zmu sze ni do p³ace nia zna cz nie
wy ¿szych cen ni¿ pol scy na je m cy. Z pe w no œci¹ wi¹¿e siê to ze stru ktur¹ pol -
skie go ryn ku nie ru cho mo œci, gdzie wiê kszoœæ umów naj mu jest nie reje stro wa -
na i nie opo dat kowa na. W przy pa d ku, gdy ucho dŸ cy w celu zame l do wa nia po -
trze buj¹ do ku men tu po twier dzaj¹cego pra wo do lo ka lu, w³aœci cie le pod wy -
¿szaj¹ im cenê o po da tek, któ ry bêd¹ mu sie li op³aciæ.

Nie wie dza i ste reo ty py

Ko le j nym pro ble mem jest strach na je m ców, wy ni kaj¹cy z nie wie dzy o sy -
tu a cji pra wnej ucho dŸ ców w Pol sce:

Nam nie, nie daj¹ tych so cja l nych, ko mu na l nych ty l ko mu si my szu kaæ tego mie sz ka -
nie i, i po pro stu wiê kszoœæ lu dzi nie chc¹ roz ma wiaæ jak s³ysz¹, ¿e to nie s¹ Po la ki,
¿e boj¹ siê, ¿e mo¿e le ga l ne, nie le ga l ne, ¿e bêd¹ ja kieœ tam pro ble my (Ucho dŸ czy ni  
z Bia³oru si).
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W³aœci cie le oba wiaj¹ siê k³opo tów, czê sto nie ro zu miej¹, ¿e oso by o sta tu -
sie ucho dŸ cy maj¹ ta kie same pra wa jak oby wa te le pol scy i prze by waj¹ w na -
szym kra ju naj zu pe³niej le ga l nie7. Wed³ug re la cji re spon den tów imi gran ci
czê sto ko jarz¹ im siê z prze stê pczo œci¹, nie le ga l nym prze kra cza niem gra nic.
Chc¹c unikn¹æ k³opo tów, wol¹ wy naj¹æ mie sz ka nie „zwyk³emu” pol skie mu
klien to wi. Bar dzo czê sto przy wo³ywa ne by³y sy tu a cje, gdy w³aœci ciel poin for -
mo wa ny, ¿e mie sz kaæ bê dzie u nie go ob co kra jo wiec, od razu wy co fy wa³ siê
z da l szych roz mów lub zna cz nie pod wy ¿sza³ cenê.

Czê sto ucho dŸ com od ma wia siê wy naj mu mie sz kañ ze wzglê du na li cz -
noœæ ich ro dzin – Trud no Cze cze ñ com na iti mie sz ka nie w Pol sze, zna czy to jest
Cze cze niec, ile tam mno go dzie cia ków. To¿e bo ja t sia. U mnie piat, w ogó le nie
cha tie li wpu skaæ (Ucho dŸ czy ni  z Cze cze nii). Przy czyn¹ bez po œred ni¹ nie jest
tu taj nie chêæ czy brak za ufa nia do obco kra jo w ców, ale oba wa przez nie -
wyp³aca l no œci¹ wie lo dzie t nej ro dzi ny lub pope³nio ny mi przez dzie ci de wa sta -
cja mi. Cze cze ñ ska wie lo dzie t na ro dzi na u wie lu wy naj muj¹cych mo¿e bu dziæ
sko ja rze nia z ro dzi na mi pato logi cz ny mi, któ rym wy naj mo wa nie mie sz kañ
jest ry zy ko w ne.W nie któ rych mia stach, w któ rych mie sz kaj¹ cze cze ñ s cy
ucho dŸ cy zda rza³y siê przy pa d ki de wa sta cji lub niep³ace nia ra chun ków i st¹d
opi nia o ucho dŸ cach jako bar dzo k³opo t li wych na je m cach.

Jak wy ni ka z re la cji ucho dŸ ców, sto sun ki z w³aœci cie la mi mie sz kañ
uk³adaj¹ siê bar dzo ró ¿ nie. Nie jed no krot nie ucho dŸ cy wchodz¹ z nimi w bli ¿ -
sze re la cje i ni we luj¹ tym sa mym oba wy przed obco kra jow ca mi. Jed na k ¿e
w wie lu wy wia dach prze wi ja siê mo tyw czê s tych zmian miejsc za mie sz ka nia,
czê sto spo wo do wa nych ci¹gle wzra staj¹cym czyn szem. Ucho dŸ cy opo wia da li 
rów nie¿ o dra sty cz nych sy tu a cjach jak na przyk³ad ta:

Pó Ÿ niej kie dy mnie w³aœci cie l ka mie sz ka nia wy sta wi³a na kla t kê scho dow¹ ja jej
zap³aci³am do ko ñ ca li sto pa da, a ona mnie wy sta wi³a na kla t kê scho dow¹ to ju¿,
to by³o w li sto pa dzie 17, ju¿ by³o zi m no tak do syæ w li sto pa dzie i ja ju¿ pra wdê
mówi¹c tak ju¿ no Ÿle siê po czu³am, bo mia³am zap³aco ne pie ni¹dze, a ona mnie
na si³u wy pchnê³a z dzie æ mi, wy sta wi³a mnie w ci¹gu 15 mi nut. [...] i mu sia³am
z ni mi no co waæ na Dwo r cu Cen tra l nym trzy dni (Ucho dŸ czy ni  z Cze cze nii).

Me l du nek

Sta³e za mie sz ka nie dla ucho dŸ cy to nie ty l ko dach nad g³ow¹ i w³asny k¹t,
ale te¿ wa ru nek otrzy ma nia nu me ru PESEL: pie r wszy pro blem, któ ry jest
w Pol sce i my œlê, ¿e je sz cze ist nie je to jest zame l do wa nie ucho dŸ ców (Ucho dŸ -
ca z Kuby). Ucho dŸ cy, poza po ko na niem trud no œci jak¹ jest prze ko na nie
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w³aœci cie la lo ka lu do wy naj êcia go cu dzo ziem co wi, musz¹ go prze ko naæ je sz -
cze do zame l do wa nia. Z pun ktu wi dze nia prze pi sów, zame l do wa nie w swo im
lo ka lu nie sta no wi ¿ad ne go nie bez pie czeñ stwa dla w³aœci cie la i ucho dŸ cy
zdaj¹ so bie z tego spra wê (nie by³o pro ble mu me l dun ku nie, bo ja mam ge news ki 
pa sz port i wy sta r czy nu mer pa sz po r tu (Ucho dŸ ca  z Tu r cji), jed nak w Pol sce
na dal po okre sie PRL-u pa nu je bar dzo du¿y strach przed me l do wa niem u sie -
bie ob cych osób (nasz w³aœci ciel nie chce w da l szym ci¹gu nas me l do waæ ani,
ani cza so wo ani jak, bo ma pry wa t ne mie sz ka nie i chce jego sprze daæ i po pro -
stu siê boi tego me l dun ku (Ucho dŸ czy ni z Bia³oru si). Ten strach jest zupe³nie 
irra cjo na l ny, gdy¿ g³ówny lo ka tor mo¿e swo bod nie wyme l do wy waæ za mel -
do wa ne u sie bie oso by, ucho dŸ cy mog¹ byæ me l do wa ni ty l ko cza so wo, a ich
me l du nek auto ma ty cz nie wy ga sa po usta lo nym te r mi nie. Nie za wsze jed nak
ucho dŸ com czy pra co w ni kom re a li zuj¹cym IPI uda je siê prze ko naæ w³aœci cie -
li. Nie jest rza d ko œci¹ sy tu a cja, w któ rej ucho dŸ cy za mel do wa ni s¹ gdzie in -
dziej ni¿ fa kty cz nie za mie sz kuj¹ (ja mia³a zna jo moœæ i mnie od razu za mel do -
wa li i ja k by to ja sama bar dzo du¿y pro ble mu nie mia³a) (Ucho dŸ czy ni 
z Bia³oru si). Bêd¹c zame ldo wa ny mi w jed nym lo ka lu nie musz¹ k³opo taæ siê
prze ko ny wa niem ewen tu a l nych ko le j nych wy naj muj¹cych do re je stra cji, co
po zwa la na przyk³ad na wy na jem mie sz kañ za ni¿sz¹ cenê.

Bez do mnoœæ

Ko nie cz noœæ „no co wa nia na dwo r cu”, czy li cza so wej bez do mno œci, po ja -
wia siê za zwy czaj po za ko ñ cze niu pro gra mu in te gra cji, gdy po moc fi nan so wa
nie jest ju¿ wiê cej wyp³aca na. Oso by, któ rym nie uda³o siê usta bi li zo waæ swo -
jej sy tu a cji, zna leŸæ re gu lar ne go za ro b ku, nie s¹ ju¿ d³u¿ej w sta nie wy naj mo -
waæ mie sz kañ na wo l nym ryn ku. Wœród respon dentów -ucho dŸ ców, któ rzy za -
ko ñ czy li IPI by³ przy pa dek bez do mne go oraz osób, któ re mie sz ka³y w oœro d -
kach MO NA R -u.

Stra te gie?

Od wy naj êcia mie sz ka nia ta ñ sze jest wy naj êcie po ko ju w nie dro gim domu
no c le go wym. W Lu b li nie zna j du je siê ho tel, któ ry nie ja ko spe cja li zu je siê
w obs³udze ucho dŸ ców i osób o po by cie to le ro wa nym. Pa nuj¹ tam po do b ne
wa run ki, jak w oœro d ku pod czas ocze ki wa nia na przy zna nie sta tu su:

 Mie sz ka my na Gre na die rów. To jest taki ho tel i jest tam taki pa r ter, gdzie s¹ po ko je 
po ko lei i ka ¿ da ro dzi na mo¿e zaj¹æ ten je den po kój, no oczy wi œcie i dwa i trzy i ile
chce, ale p³aci siê ty l ko za je den po kój (Ucho dŸ czy ni  z Cze cze nii). 
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Na pe w no s¹ to naj ta ñ sze mo ¿ li we do zna le zie nia lo ka le mie sz ka nio we.
Jed nak wa run ki w nich s¹ bar dzo z³e (ku ch nie i ³azien ki na ko ry ta rzu, ze
wzglê du na osz czêd noœæ ca³e ro dzi ny mie sz kaj¹ce w jed nym po ko ju). Sku pia -
nie siê ro dzin ucho dŸ czych w jed nym mie j s cu nie sprzy ja ich in te gra cji z pol -
skim œro do wi skiem, a ra czej wy twa rza get to.

S¹ te¿ ucho dŸ cy bar dzo do brze daj¹cy so bie radê. W tra kcie ba dañ roz ma -
wia no miê dzy in ny mi z oso ba mi, któ rym w Wa r sza wie uda³o siê otrzy maæ
mie sz ka nie w To wa rzy stwie Bu dow ni c twa Spo³ecz ne go. Uzy ska nie ich nie
by³o ³atwe, prze de wszy stkim ze wzglê du na brak wie dzy urzêd ni ków na te mat 
praw przys³uguj¹cych ucho dŸ com.

Od po wie dzi nie by³o z Urzê dem Mia sta, z Mio do wej to ju¿ wszy stko sta³o
w porz¹dku, bo do tego nikt nie, nie pre zes TBS-u, nikt kie ro w nik. [...] dla te go z pó³
roku cho dzi³am w kó³ko póki nie dosz³a do swo je go (Ucho dŸ czy ni  z Bia³oru si). 

Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e ucho dŸ ca, któ ry uzy ska³ mie sz ka nie w TBS, po tra fi
so bie wspa nia le ra dziæ w pol skiej rze czy wi sto œci. Nie doœæ, ¿e zdo³a³ spe³niæ
wy ma ga nia fi nan so we, to je sz cze by³ w sta nie sa mo dzie l nie prze drzeæ siê
przez biu ro kra tycz ny g¹szcz utrud niaj¹cy otrzy ma nie mie sz ka nia.

Brak mie sz kañ ko mu na l nych

Ucho dŸ cy nie s¹ za do wo le ni z ko sztów mie sz kañ i naj chê t niej mie sz ka li by
w mie sz ka niach ko mu na l nych (któ re w za sa dzie nie s¹ im przy zna wa ne). Ty l -
ko w Wa r sza wie co roku od by wa siê „kon kurs”8 i za le d wie piêæ mie sz kañ ko -
mu na l nych przy zna je siê ucho dŸ com poza ko le j no œci¹. Re spon den ci d³u¿ej
mie sz kaj¹cy w sto li cy z du ¿y mi emo cja mi opo wia da li o tym kon ku r sie. Ze
wzglê du na li cz bê chê t nych, otrzy ma nie mie sz ka nia w ten spo sób jest bar dzo
trud ne: oczy wi œcie nie s¹ one do stê p ne dla ro dzin ucho dŸ czych, któ re do pie ro
otrzy ma³y sta tus, ale dla tych, któ re ju¿ od ja kie goœ cza su ¿yj¹ w Pol sce i „od -
sta³y swo je w ko le j ce”.

Ucho dŸ cy uwa ¿aj¹, ¿e wyp³aca nie im œwia d czeñ, któ re w du ¿ej czê œci
poch³onie czynsz jest ma r no tra wstwem (But if they give me ac com mo da tion,
the ex pen ses will be mi ni mi se) (Ucho dŸ ca ze Sri lan ki). Czê sto kroæ po daj¹
w wy wia dach przyk³ady in nych kra jów, gdzie po otrzy ma niu sta tu su ucho dŸ -
ca otrzy mu je mie sz ka nie ko mu na l ne, za któ re nie musi p³aciæ ryn ko wych cen
wy naj mu – w ra mach po mo cy wy ma ga siê od nie go ty l ko op³ace nia ra chun -
ków za wodê, gaz, ele ktry cz noœæ. Pol ska pra kty ka wyp³aca nia ucho dŸ com
pie niê dzy na wy na jem mie sz kañ dla wie lu ucho dŸ ców jest po pro stu nie zro zu -
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mia³a. Nie któ rzy na rze kaj¹, ¿e nie u³atwia siê im dro gi do po zy ska nia mie sz -
ka nia na w³as noœæ, na przyk³ad po przez tani kre dyt:

Chce my swo je mieæ, bo ja k by nam da wa li kre dy ty je sz cze do da t ko wo ¿eby my mo gli 
od pra co waæ na, na ku p no mie sz kañ w kre dyt albo jak to wygl¹da to te¿ by³oby wyj -
œcie, bo mo gli by ¿yæ i p³aciæ albo pó Ÿ niej na sze dzie ci by p³aci³y za to, op³aca li to
wszy stko, bo pod sta wa to mie sz ka nie (Ucho dŸ czy ni  z Bia³orusi).

Brak mie sz ka nia – brak po czu cia sta bi l no œci

Poza zna jo mo œci¹ jê zy ka oraz za trud nie niem sy tu a cja mie sz ka nio wa jest
wy mie nia na przez ucho dŸ ców jako naj wa¿ nie j szy pro blem w Pol sce. Ko niecz -
noœæ wy naj mo wa nia mie sz kañ na wo l nym ryn ku pog³êbia u ucho dŸ ców brak
po czu cia sta bi l no œci – ze wzglê du na nie pe w noœæ, czy od przysz³ego mie si¹ca
nie zo sta nie roz wi¹zana z nimi umo wa i czy nie bêd¹ mu sie li szu kaæ no we go
mie j s ca za mie sz ka nia. Brak tej sta bi l no œci jest czyn ni kiem wy py chaj¹cym ich
z Pol ski. W przy pa d ku wie lo dzie t nych ro dzin cze cze ñ skich prze no si ny s¹
wyj¹tko wo k³opo t li we, gdy¿ wy mu szaj¹ zmia nê szko³y lub wyd³u¿aj¹ dro gê
do ja z du ucz niów -ucho dŸ ców do niej. Wy so kie ko szty wy naj mu po wo duj¹, ¿e
ucho dŸ cy, któ rzy nie zdo³aj¹ w ci¹gu jed noro cz ne go pro gra mu IPI za pe w niæ
so bie od po wied nich do cho dów, s¹ zmu sze ni po jego za ko ñ cze niu za mie sz ki -
waæ w bar dzo z³ych wa run kach – zw³asz cza, je ¿e li maj¹ na utrzy ma niu dzie ci.
Wy naj mo wa nie mie sz kañ na wet w tra kcie pro gra mu in te gra cji, gdy za pe w -
nio ne s¹ na nie œro d ki, po zo sta wia ucho dŸ ców w sy tu a cji za wie sze nia. Lo kal,
co do któ re go brak pe w no œci, ¿e od na stê p ne go mie si¹ca nie do stan¹ wy mó -
wie nia, nie wi¹¿e ich w ¿a den spo sób z Polsk¹. Przy to czo ne tu taj pro ble my do -
tycz¹ce sfe ry mie sz ka nio wej na le ¿y uz naæ za czyn ni ki wy py chaj¹ce ucho dŸ -
ców z na sze go kra ju. Po dej muj¹c de cy zje o wy je Ÿ dzie lub po zo sta niu w Pol -
sce, ucho dŸ cy tra ktuj¹ swoj¹ nie sta biln¹ sy tu a cjê mie sz ka niow¹ jako czyn nik
prze ma wiaj¹cy za wy ja z dem. Mie sz ka nia gwa ran tuj¹ce pewn¹ sta³oœæ – czy li
ko mu na l ne lub w TBS – zdo by li ucho dŸ cy, któ rzy ju¿ wcze œ niej z in nych
wzglê dów zde cy do wa li siê na po byt w Pol sce. Fakt, ¿e uda³o siê im uzy skaæ
przy dzia³ na nie œwia d czy o ich za sie dze niu i umie jê t no œci ra dze nia so bie
z biu ro kra tyczn¹ rze czy wi sto œci¹ na sze go kra ju.

Pra ca

Pod jê cie pra cy jest rów nie wa ¿ nym czyn ni kiem in te gra cji ucho dŸ ców
w Pol sce, jak i zna le zie nie da chu nad g³ow¹. Nie maj¹c pra cy, s¹ po zba wie ni
œro d ków na utrzy ma nie sie bie i swo ich ro dzin, a ta k ¿e ska za ni na fun kcjo no -
wa nie w izo la cji od spo³ecze ñ stwa pol skie go. Sami ucho dŸ cy, od po wia daj¹c
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na py ta nie, jak po j muj¹ po jê cie „zin te gro wa ny ucho dŸ ca”, naj cze œciej mówi¹,
¿e to jest ktoœ, kto zna laz³ w Pol sce pra cê, na uczy³ siê jê zy ka pol skie go,
nawi¹za³ kon ta kty z oto cze niem (s¹sie dzi, ko le dzy w pra cy). Te trzy sk³ad ni ki
uwa ¿aj¹ za bar dzo wa ¿ ne. Te ob se r wa cje ucho dŸ ców maj¹ si l ne uza sad nie nie
w te o rii ba dañ nad in te gracj¹ imi gran tów. Ma ciej Z¹bek pi sze: 

Pod sta wo wym wa run kiem wyj œcia z szo ku kul tu ro we go i uda nej ad ap ta cji jest
szan sa lub jej brak na od nie sie nie su kce su eko nomi cz ne go (dla ka ¿ dej gru py jego
ska la mo¿e byæ inna, ale za wsze jest on nie zbêd ny). To osta te cz nie jest bo wiem
g³ów nym ce lem mi gra cji dla wszy stkich grup i to na wet wte dy, je œli po wo dy, któ re 
sk³oni³y ich do mi gra cji, nie mia³y cha ra kte ru eko nomi cz ne go. Su kces eko no mi -
cz ny po zwa la ¿yæ i re a li zo waæ swo je pla ny, nawi¹zy waæ i pod trzy my waæ wiê zi
z Po la ka mi i cz³on ka mi w³as nej gru py. Po sia da nie zaœ przy ja ció³ i zna jo mych jest 
ko le j nym wa run kiem do bre go przy sto so wa nia siê. Tak wiêc ci, któ rzy od nosz¹ ów 
su kces eko no mi cz ny, przy sto so wuj¹ siê szy b ciej, in te gruj¹, a z cza sem mog¹ siê
na wet za sy mi lo waæ9.

Sku te cz noœæ IPI na po zio mie zna le zie nia za trud nie nia jest ni ska. Jest to,
pra wdo podo b nie, po ziom in te gra cji o naj ni ¿ szej sku te cz no œci pro gra mów
inte gra cy j nych. Wiê kszoœæ ucho dŸ ców, od by waj¹cych lub bêd¹cych tu¿ po
za ko ñ cze niu pro gra mu IPI, jest albo bez ro bo t na, albo pra cu je na cza r no. Nie
ma po wa ¿ nej ró ¿ ni cy pod tym wzglê dem miê dzy ucho dŸ ca mi, któ rzy ucze st -
ni czy li w IPI, a oso ba mi po sia daj¹cymi po byt to le ro wa ny, któ rym nie
przys³ugu je pra wo do ucze st ni c twa w IPI.

Stwier dze nie jed ne go z re spon den tów: mu si my cho dziæ do urzê du pra cy
i pod bi jaæ piecz¹tkê, ¿e by œmy mia³y ube z pie cze nie zdro wo t ne (Ucho dŸ czy ni 
z Cze cze nii) naj le piej chy ba ilu stru je, jak¹ rolê w pro ce sie in te gra cji ucho dŸ -
ców od gry waj¹ urzê dy pra cy. Po wia to wy Urz¹d Pra cy jest post rze ga ny przez
wiê kszoœæ z re spon den tów jako in sty tu cja, dziê ki któ rej uzy sku je siê ube z pie -
cze nie zdro wo t ne. ¯aden z re spon den tów omawianego ba da nia nie uzy ska³
pra cy za po œred ni c twem urzê du pra cy. Czêœæ z nich pró bo wa³a zdo byæ pra cê,
dziê ki og³osze niom wy wie szo nym w urzê dach pra cy, ale te za zwy czaj oka zy -
wa³y siê, wed³ug ich re la cji, nie aktu a l ne.

O ni skiej sku te cz no œci IPI na po zio mie zna le zie nia za trud nie nia mo ¿ na
s¹dziæ na pod sta wie tych rza d kich przy pa d ków, gdy ucho dŸ com uda je siê zna -
leŸæ le galn¹ pra cê. Je den ze szczê œli wych po sia da czy le ga l nej pra cy, dzien ni -
karz, zdo by³ mo ¿ li woœæ zaro b ko wa nia w Pol sce dziê ki temu, ¿e pra co wa³
u sie bie w kra ju (Bia³oruœ) w fi r mie miê dzy naro do wej. Po ucie cz ce do Pol ski
kon ty nu o wa³ pra cê w te j ¿e fi r mie. Inny z gru py le ga l nie pra cuj¹cych – po
okre sie pra cy na cza r no – za³o¿y³ w³asn¹ dzia³al noœæ go spo darcz¹. Ko le j ny
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przy pa dek to ko bie ta- le karz, któ ra po d³ugim okre sie bez ro bo cia (przy naj -
mniej for ma l ne go) zo sta³a za tru d nio na w przed siê bio r stwie zna jo mych. Je sz -
cze in ne mu ucho dŸ cy uda³o siê zna leŸæ pra cê dziê ki wy so kim kwa li fi ka cjom
za wo do wym (spa wacz) oraz dziê ki temu, i¿ pra co da w ca nie wy ma ga³ do ku -
men tów, któ re by te kwa li fi ka cje po twier dza³y, lecz zgo dzi³ siê spra w dziæ
umie jê t no œci kan dy da ta w pra kty ce. Ten osta t ni, jako je dy ny spo œród re spon -
den tów, zna laz³ pra cê przez og³osze nie w ga ze cie.

Przy pa d ki ucho dŸ ców, któ rym uda³o siê le ga l nie za trud niæ w Pol sce,
œwiadcz¹ o tym, ¿e szan se na pol skim ryn ku pra cy maj¹ ci o wy kszta³ce niu lub
kwa li fi ka cjach za wo do wych na nim po szu ki wa nych. Musz¹, co pra wda,
podo³aæ po wa ¿ nym prze szko dom, by no stry fi ko waæ dy p lo my w Pol sce lub
wy ro biæ do ku men ty o po sia da nym za wo dzie i kwa li fi ka cjach, uz na wa ne przez 
pol skich pra co da w ców. Ucho dŸ cy ci w mnie j szym sto p niu po trze buj¹ po mo cy 
ze stro ny urzê dów w spra wie za trud nie nia, ani ¿e li wiê kszoœæ ucho dŸ ców
maj¹cych prze wa ¿ nie œred nie wy kszta³ce nie i nie po sia daj¹cych wy so kich
kwa li fi ka cji. Byæ mo¿e po tra fi¹ te¿ le piej sko rzy staæ z po mo cy, któ rej udzie la -
no im w urzê dach. Zde cy do wa na wiê kszoœæ ucho dŸ ców w Pol sce po trze bu je
wyda t nie j szej po mo cy, by roz wi¹zaæ pro blem zna le zie nia za trud nie nia. Prze -
de wszy stkim wy da je siê, ¿e po trze b na jest rze czy wi sta akty wi za cja za wo do -
wa pro wa dzo na przez urzê dy pra cy.

Nie chêæ do za trud nie nia obco kra jo w ców

Pie r wszym po wa ¿ nym czyn ni kiem, stoj¹cym na prze szko dzie w za trud nie -
niu ucho dŸ cy w Pol sce jest nie chêæ pra co da w ców do za trud nie nia ob co kra jow -
ców. Jak mówi¹ Cze cze ni, pra co da w cy od ma wiaj¹ im pra cy dla te go ¿e nie
chc¹ obco kra jo w ców:

Bio rê, na przyk³ad, „Pra cê”, jest tam re kla ma, wiem, ¿e jest tam pra ca, bio rê ad res
i dzwo niê tam. „Co mo ¿e cie Pa ñ stwo mi za pro po no waæ?” A ona od razu: „Cu dzo -
zie miec – nie ma pra cy”. To jest po wszech na od po wiedŸ (Ucho dŸ ca  z Cze cze nii).

Zda niem Cze cze nów, nie któ rzy pra co da w cy nie bior¹ ich do pra cy, po -
nie wa¿ maj¹ ne ga ty w ne na sta wie nie nie tyle do obco kra jo w ców, ale kon kret -
nie do Cze cze nów. Spo ty kaj¹ siê z przy pa d ka mi, kie dy pra co da w cy wol¹ za -
trud niæ Ukra i ñ ców czy przed sta wi cie li in nych na ro do wo œci, byle nie Cze -
cze nów.

Nie jed no krot nie przy czyn¹ nie chê ci pra co da w ców do za trud nia nia uchodŸ -
ców jest nie wie dza, czy po zwa la na to pra wo i czy nie bêd¹ mie li do da t ko wych 
k³opo tów z po wo du za trud nie nia tej ka te go rii obco kra jo w ców:

W Kra ko wie jest pra ca za kie ro w nic¹. Pod cho dzê do nich, po ka zu jê pra wo ja z dy,
do wód oso bi sty, mó wiê „Czy mogê [u Pa ñ stwa] pra co waæ?” Ona pa trzy [na do ku -
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men ty], – „Cu dzo zie miec”, i od razu, – „Pan nie ma pra wa”. „Nie mogê tego zro -
biæ, bo mu szê przy j mo waæ do pra cy Po la ków” (Ucho dŸ ca  z Cze cze nii).

W tym przy pa d ku pra co da w ca by³ prze ko na ny, ¿e ucho dŸ ców obo wi¹zuj¹
prze pi sy do tycz¹ce za trud nie nia obco kra jo w ców, zgod nie z któ ry mi mo ¿ li we
to jest ty l ko w wy pa d ku, gdy na lo ka l nym ryn ku pra cy nie mo ¿ na zna leŸæ pra -
co w ni ka pol skie go. Prze pi sy te oczy wi œcie nie obo wi¹zuj¹ ucho dŸ ców i osób
z po by tem to le ro wa nym, któ rych pra wa na ryn ku pra cy zrów na ne s¹ z pra wa -
mi oby wa te li pol skich.

Ogra ni czo na dys pozy cy j noœæ

Zda niem ucho dŸ ców pra co da w cy nie chê t nie ich za trud niaj¹ rów nie¿ z po -
wo du ogra ni czo nej dys pozy cyj no œci. Z uwa gi na obo wi¹zek uczê sz cza nia na
ku r sy pol skie go i spo t ka nia z pra cow ni ka mi so cja l ny mi w in sty tu cjach po mo -
cy spo³ecz nej re a li zuj¹cych Indy widu a l ne Pro gra my In te gra cji, nie mog¹ oni
pra co waæ przez pe³en ty dzieñ ro bo czy. Na za jê cia z pol skie go po win ni cho -
dziæ co naj mniej raz, dwa w tygo dniu (w Wa r sza wie trzy kro t nie). Musz¹ te¿
œci œle prze strze gaæ obo wi¹zku sta wia nia siê u pra co w ni ka so cja l ne go dwa
razy w mie si¹cu – oczy wi œcie w go dzi nach pra cy urzê du, choæ z nie któ rych re -
la cji ucho dŸ ców wy ni ka, ¿e czêœæ pra co w ni ków so cja l nych ela sty cz nie pod -
cho dzi do tego wa run ku wy ma ga ne go przez IPI. St¹d przy naj mniej ki l ka dni
w mie si¹cu ucho dŸcy -ucze stni cy IPI, nie mog¹ pra co waæ ca³y dzieñ ro bo czy.
Pra co da w cy ra czej nie chê t nie patrz¹ na ta kich pra co w ni ków:

Komu jest po trze b ny taki pra co w nik, gdy ja w ci¹gu mie si¹ca 1-go i 20-go mu szê
sta wiæ siê w MO PR - ze [...] Da lej, mu szê cho dziæ na za jê cia, przy naj mniej raz na ty -
dzieñ. W su mie to 4 razy na mie si¹c. W su mie to zna czy, ¿e ju¿ mamy mi nus 7 dni. No 
i kto bê dzie chcia³ ta kie go pra co w ni ka? (Ucho dŸ ca  z Cze cze nii).

S³aba zna jo moœæ jê zy ka pol skie go

Na stê p nym wa ¿ nym czyn ni kiem po wo duj¹cym pro ble my w zna le zie niu
pra cy, jest s³aba zna jo moœæ jê zy ka pol skie go:

Na przyk³ad, idê do Te s co, tam pie ka rzy byli po trze b ne. Idê tam, [a oni]: Pan nie
ro zu mie po -po l sku, nie mó wiê, nie mo ¿e my Pana wzi¹æ (Ucho dŸ ca  z Cze cze -
nii).

Wœród ucho dŸ ców pos³uguj¹cych siê jê zy kiem pol skim zna cz nie wiê cej
jest ta kich, któ rym po wiod³o siê po szu ki wa nie pra cy. Ze zna le zie niem pra cy
nie maj¹ wiê kszych trud no œci ucho dŸ cy, pos³uguj¹cy siê jê zy kiem an gie l -
skim lub in nym jê zy kiem œwia to wym, któ rzy po pro stu pra cuj¹ jako na uczy -
cie le jê zy ków ob cych –Te raz pra cu jê w dwóch li ce ów tak, je stem na uczy ciel
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z hi sz pa ñ ski w dwóch li ce ów tak. S¹ to ta kie do syæ do bre li ce um tak (UchodŸ ca  
z An go lii) – w tym wy pa d ku na umo wê, ale jak wia do mo du¿o „ko re pe ty cji”
z jê zy ków ob cych w Pol sce od by wa siê bez re je stra cji do cho du – I am gi ving
En glish tu i tion, pri va te ly (Ucho dŸ ca ze Sri Lan ki). Ten osta t ni re spon dent
pró bo wa³ swo ich si³ rów nie¿ w call cen ter obs³uguj¹cym kra je an glo jêzy cz -
ne, jed nak pra ca ta nie od po wia da³a mu fi nan so wo. Jak wi daæ, ucho dŸ cy dys -
po nuj¹cy ta kim ka pi ta³em jak zna jo moœæ jê zy ka ob ce go nie maj¹ w Pol sce
pro ble mów ze zna le zie niem za trud nie nia, co po twier dza je sz cze je den uchodŸ -
ca- na u czy ciel to nie jest tak wie l ki pro blem, kie dy znasz jê zy ki obce (Ucho -
dŸ ca z Ku by).

Brak do ku men tów po twier dzaj¹cych kwa li fi ka cje

Ko le j nym czyn ni kiem, któ ry prze szka dza ucho dŸ com w zna le zie niu za -
trud nie nia, jest brak do ku men tów po twier dzaj¹cych kwa li fi ka cje i trud noœæ
w zdo by wa niu ty ch ¿e w Pol sce10. Na przyk³ad, je den z ucho dŸ ców, z za wo du
spa wacz, re la cjo no wa³ w tra kcie ba dañ, ¿e nie mo¿e zna leŸæ za trud nie nia, po -
nie wa¿ pra co da w cy wy ma gaj¹ do ku men tów po twier dzaj¹cych jego kwa li fi -
ka cje. Je dy ny spo sób, by zdo byæ ta kie upra w nie nia – to sko ñ czyæ ku r sy, któ re
s¹ ko szto w ne. Po nie wa¿ nie staæ go na ku r sy, mo¿e li czyæ ty l ko na tê pra cê,
któr¹ ofe ruj¹ na „bi r ¿y (gie³dzie)”. W ra mach IPI, jak twier dzi, nie mo¿e li czyæ 
na po moc w tej spra wie. Wie le lu dzi maj¹ za wód, ale by po twier dziæ to, musz¹
mieæ do ku men ty [...] By mieæ ta kie do ku men ty, musz¹ pójœæ na do kszta³ca nie
siê (Ucho dŸ ca  z Cze cze nii).

Po do bnym po wo dem pro ble mów w po szu ki wa niu za trud nie nia, jest trud -
noœæ w zdo by ciu do ku men tów nie zbêd nych dla wy ko ny wa nia nie któ rych za -
wo dów. Na przyk³ad ko bie ty cze cze ñ skie, któ re czê sto po szu kuj¹ pra cy w lo -
ka lach ga stro nomi cz nych, pie ka r niach, in nych zak³adach bran ¿y spo ¿y w czej,
nie mog¹ zdo byæ tej pra cy, po nie wa¿ jest tam wy ma ga ne za œwia d cze nie le ka r -
skie. Do pie ka r ni mnie nie bior¹. Nie je stem Polk¹, nie znam jê zy ka, nie mam
za œwia d cze nia ko mi sji le ka r skiej (Ucho dŸ czy ni  z Cze cze nii).

Otrzy ma nie wy ma ga ne go za œwia d cza nia nie by³oby zbyt trud ne, ani spe cja l -
nie ko szto w ne, gdy by ucho dŸ cê od po wie d nio po kie ro wa³ pra co w nik so cja l ny.

Ogra ni czo ny do stêp do in fo r ma cji

W zna le zie niu i pod jê ciu pra cy na pol skim ryn ku pra cy ucho dŸ com prze -
szka dza te¿ brak pod sta wo wych in fo r ma cji, któ rych udzie la nie jest obo -
wi¹zkiem urzê dów re a li zuj¹cych pro gra my IPI. Na przyk³ad, wie lu ucho dŸ -
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ców tkwi w b³êd nym prze ko na niu, ¿e, je ¿e li za trud ni¹ siê le ga l nie w Pol sce,
po moc inte gra cy j na dla nich zo sta nie wstrzy ma na:

Je ¿e li pra co w ni cy so cja l ne do wiedz¹ siê, ¿e gdzieœ pra cu jê, ten zasi³ek, któ ry te raz
do sta jê, mi go od bior¹. I ube z pie cze nie. W ten te r min, gdy otrzy mu jê pie ni¹dze so -
cja l ne, 1000 z³, nie mam pra wa pra co waæ (Ucho dŸ ca z Cze cze nii).

W udzie la niu in fo r ma cji o mie j s cach pra cy i o ku r sach przy spo so bie nia za -
wo do we go ma³o po mo c ne, jak wspo mniano wy ¿ej, s¹ urzê dy.

Udzie la nie ta kiej in fo r ma cji jest w za sa dzie obo wi¹zkem urzê dów pra cy.
Jed nak z re la cji ucho dz ców wy ni ka, ¿e te ab so lu t nie nie s¹ przy go to wa ne do
pra cy z klien tami- cudzo ziemca mi. Ucho dŸ cy mówi¹, ¿e urzêd ni cy nie udzie -
laj¹ im od po wie dzi, nie próbuj¹ zro zu mieæ ich nie do sko na³ego (naj czê œciej
bar dzo s³abe go) pol skie go i pod byle pre te kstem, sta raj¹ siê po zbyæ ich jako
„nie wy god nych” in te re san tów. By po my œl nie za³atwiæ for ma l no œci, na
pierwsz¹ wi zy tê do urzê du pra cy ucho dŸ cê czê sto od pro wa dza pra co w nik so -
cja l ny. Na stê p ne wi zy ty s¹ dla ucho dŸcy je dy nie me cha ni cz nym po wtó rze -
niem czyn no œci os wo jo nych przez nie go pod czas pie r wszej wi zy ty.

Œwia de c twem ogra ni czo ne go do stê pu do in fo r ma cji jest te¿ to, ¿e ucho dŸ -
cy ge ne ra l nie s¹ s³abo poin for mo wa ni, ja kie pra wo ich chro ni w pra cy, ja kie
obo wi¹zki w sto sun ku do nich maj¹ pra co da w cy, a ja kie obo wi¹zki maj¹ oni.
St¹d li cz ne przy pa d ki niew³aœci we go tra kto wa nia ucho dŸ ców przez pra co da -
w ców, o któ rych opo wia da li re spon den ci – opo wie œci o tym, jak zo sta li oszu -
ka ni w pra cy, jak pra co da w ca zap³aci³ im du¿o mniej, ni¿ obie cy wa³, albo nie
zap³aci³ wca le. St¹d te¿ brak z ich stro ny jaki ch ko l wiek prób ob ro ny swe go
pra wa do pra cy wów czas, gdy pra co da w cy od ma wiaj¹ im za trud nie nia z po -
wo du ich po cho dze nia i sta tu su (sta tu su ucho dŸ cy, w od ró ¿ nie niu od sta tu su
oby wa te la pol skie go).

Ró ¿ ni ce ku l tu ro we

Prze szkod¹ in ne go ro dza ju s¹ ró ¿ ni ce ku l tu ro we. Czêœæ re spon den tów po -
chodz¹cych z Cze cze nii twier dzi, ¿e pe w nych prac nie mo¿e siê podj¹æ ze
wzglê du na tra dy cjê czy re li giê:

To jest taka re li gia, ¿e mê ¿ czy Ÿ ni nic nie robi¹, ty l ko za ra biaj¹, coœ robi¹, ale nie
¿eby tam np. myæ na czy nia, albo praæ ubra nia, coœ nie, u nas tak nie wol no (UchodŸ -
czy ni  z Cze cze nii).

Tej sa mej re spon den t ce okre œlo nych za wo dów nie po zwo li³by rów nie¿
wy ko ny waæ jej m¹¿: W ku ch ni tak, ale w re sta u ra cji, to na przyk³ad obs³uga
klien ta, to nie, to m¹¿ za wsze za prze cza (Ucho dŸ czy ni  z Cze cze nii), gdy¿
wi¹za³aby siê ona z kon ta kta mi z mê¿ czy z na mi lub ko nie cz no œci¹ no sze nia

Dla cze go ucho dŸ cy „nie chc¹” in te gro waæ siê w Pol sce? 115



stro ju, uz na wa ne go przez œro do wi sko owej re spon den tki za wy zy waj¹cy – na
przyk³ad spod ni.

Ist nie je je sz cze jed na prze szko da, któ ra ogra ni cza zna le zie nie pra cy w Po l -
s ce przez ucho dŸ ców. Do ty czy ona g³ów nie ko biet cze cze ñ skich. Ro dzi ny
cze cze ñ skie bar dzo czê sto s¹ wie lo dzie t ne. Wpra w dzie szko³y, œwie t li ce
i przed szko la zde j muj¹ z cze cze ñ skich ma tek czêœæ ciê ¿a ru opie ki nad nimi,
ale sama ko nie cz noœæ od pro wa dze nia gro ma d ki dzie ci do ró ¿ nych pla có wek
edu ka cy j nych (za le ¿ nych prze cie¿ od wie ku dzie cka) jest wy mie nia na zw³asz -
cza przez re spon den tki, jako utrud nie nie w pra cy za wo do wej w uczê sz cza niu
na ku r sy – czy to jê zy ka pol skie go czy przy spo sa biaj¹cych do pod jê cia pra cy.

Stra te gie

Po nie wa¿ zna le zie nie le ga l ne go za trud nie nia oka zu je siê bar dzo trud nym za -
da niem, któ re mu trze ba po œwie ciæ du¿o sta rañ, ucho dŸ cy po sta na wiaj¹ z tych
prób zre zy g no waæ. Pre fe ruj¹ po pro stu do ry w cze pra ce „na cza r no”. Pra cê na
cza r no ucho dŸ cy po cho dze nia cze cze ñ skie go naj czê œciej zna j duj¹ po przez kon -
ta kty we w³as nym œro do wi sku lub na tak zwa nych „bi r ¿ach”, gdzie pra co da w cy
po szu kuj¹ nie le ga l nych pra co w ni ków, prze wa ¿ nie do ciê ¿ kich prac fi zy cz nych
nie wy ma gaj¹cych wy so kich kwa li fi ka cji. Na ta kie „bi r ¿e” przy chodz¹ pra co daw -
cy po trze buj¹cy si³y ro bo czej na bu do wê ta k ¿e ro l ni cy, po szu kuj¹cy ro bo t ni ków 
do zbie ra nia owo ców czy in nych prac se zo no wych: 

Je dy ne wyj œcie – idzie my sta je my na „bi r ¿y” [...] Wsta je my wcze œ nie rano, o 6-j
idzie my na targ, sto i my cza sa mi do 12, nie ma pra cy – idzie my do domu. Nie kie dy
sto i my do 10, znów nie ma pra cy, idzie my do domu. A zda rza siê, za zwy czaj wiosn¹,
pra cy w polu tra fiaj¹ (Ucho dŸ czy ni  z Cze cze nii).

Je sz cze jed nym roz wi¹za niem pro ble mu zna le zie nia za trud nie nia jest wy -
jazd jed ne go z cz³on ków ro dzi ny ucho dŸ czej, prze wa ¿ nie mê ¿ czy z ny, do pra -
cy za gra ni cê. Tak jak nie le ga l na pra ca w Pol sce, za trud nie nie po do bne go ro -
dza ju œwia d czy o nie sku tecz no œci IPI i re a li zuj¹cych je urzê dów (w tym g³ów -
nie urzê dów pra cy) w od nie sie niu do pro ble mu za trud nie nia.

Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e oczy wi œcie do syæ du¿a gru pa ucho dŸ ców nie jest zain -
tere so wa na kon ta kta mi z urzê da mi pra cy. Czêœæ z nich nie za mie rza po dej mo waæ
pra cy, ty l ko utrzy my waæ siê ze œro d ków wyp³aca nych w ra mach IPI. Inni po
pro stu s¹ w sta nie zna leŸæ za trud nie nie, po czê œci poza le ga l nym ryn kiem pra cy.

Mo ¿ li woœæ zdo by cia do da t ko wych kwa li fi ka cji i umie jê t no œci

W uzy ska niu do ku men tów po twier dzaj¹cych kwa li fi ka cje ucho dŸ ców, a tak -
¿e w zdo by ciu do da t ko wych kwa li fi ka cji i umie jê t no œci po mo c nych w kon ku ro -
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wa niu na ryn ku pra cy, mog³yby po móc ku r sy przy spo so bie nia za wo do we go.
Nie któ re ku r sy ofe ro wa ne s¹ przez urzê dy pra cy. W ko rzy sta niu z tej fo r my po -
mo cy prze szka dza jed nak czê sty brak od po wied niej zna jo mo œci jê zy ka pol skie -
go ucho dŸ ców od by waj¹cych Indy widu a l ne Pro gra my Inte gra cy j ne. Ku r sy te s¹ 
ad re so wa ne do pol skich bez ro bo t nych, wiêc zna jo moœæ jê zy ka pol skie go jest
ko nie cz nym wa run kiem ko rzy sta nia w pe³ni z ofe r ty urzê dów pra cy.

Z wy wia dów z ucho dŸ ca mi wy ni ka, ¿e chê t nie ko rzy staj¹ oni z ku r sów
przy spo so bie nia za wo do we go, gdy uda je siê ta kie zna leŸæ. Jed nak pod kre -
œlaj¹, nie raz z ¿a lem, ¿e in fo r ma cje o tych ku r sach otrzy muj¹ nie w urzê dach
i nie od urzêd ni ków, lecz ze œro do wi ska ucho dŸ ców. 

Czêœæ prze ba da nych ucho dŸ ców poza pró ba mi od by cia ku r sów ofe ro wa -
nych przez urzê dy pra cy pró bo wa³a uzy skaæ kwa li fi ka cje za wo do we w szko -
³ach pry wa t nych ofe ruj¹cych szko le nia przy go to wuj¹ce do wy ko ny wa nia
okre œlo nych za wo dów na przyk³ad kos me ty cz ki, fry zje ra. Ich do stê p noœæ,
g³ów nie ze wzglê du na wy sok¹ cenê, jest zna cz nie ogra ni czo na.

Bar dzo przy da t ny, ale rów nie¿ ko szto w ny, jest kurs pra wa ja z dy. Jego
uzy s ka nie zwiê ksza szan se ucho dŸ ców na ryn ku pra cy. Poza ko szto w no œci¹
sa me go ku r su utrud nie niem jest pro blem œro d ków na ko le j ne eg za mi ny – jak
po w szech nie wia do mo, zda nie eg za mi nu na pra wo ja z dy nie jest w Pol sce
³atw¹ rzecz¹.

Je den z re spon den tów – po sia daj¹cy wy ¿sze wy kszta³ce nie, d³ugo mie sz -
kaj¹cy w Pol sce i bar dzo do brze zo rien to wa ny w swo jej sy tu a cji pra wnej –
by³ w sta nie uzy skaæ od urzê du pra cy po moc na akty wi za cjê za wo dow¹,
fi nan so wan¹ przez Eu ro pe j ski Fun dusz Spo³ecz ny; jed nak to nie urz¹d
wyst¹pi³ z tak¹ pro po zycj¹ dla nie go, ale on sam po wcze œ nie j szym za po zna -
niu siê z prze pi sa mi wyt³uma czy³ urzêd ni kom, ¿e jemu rów nie¿ tego ro dza ju
po moc przys³ugu je.

Akty wi za cja za wo do wa w oœro d ku

Sku te cz noœæ IPI na po zio mie zna le zie nia za trud nie nia by³aby wy ¿sza, gdy -
by nie któ re czyn no œci rea li zo wa no je sz cze za nim roz po cz nie siê pro gram.
Nie jed no krot nie ucho dŸ cy cze kaj¹ na de cy zje o na da niu sta tu su oko³o roku
i d³u¿ej. W tym okre sie mo gli by uczyæ siê jê zy ka, zdo by waæ nowe kwa li fi ka -
cje lub sta raæ siê o do ku men ty po twier dzaj¹ce po sia da ne ju¿ kwa li fi ka cje.
Wed³ug opi nii jed ne go z ucho dŸ ców, po wi nien byæ przy mus uczê sz cza nia na
ku r sy za wo do we, gdy¿ po mog¹ one pó Ÿ niej zna leŸæ pra cê oraz u³atwi¹ in te -
gra cjê. Z wy wia dów wy ni ka, ¿e ucho dŸ com prze wa ¿ nie do skwie ra brak pra cy
i bez czyn noœæ pod czas ocze ki wa nia na de cy zjê o na da nie sta tu su. Nie któ rzy
mówi¹, ¿e chcie li by wy ko rzy staæ ten czas na to, by przy go to waæ siê do pra cy
w Pol sce:
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Prze cie¿ to jest pro ble mem [...] gdy ten cz³owiek wy cho dzi st¹d [z Oœro d ka dla
ucho dŸ ców, po otrzy ma niu sta tu su ucho dŸ cy], trze ba prze cie¿ w ja kiœ spo sób, no
nie wiem, jak¹œ kwa li fi ka cjê [...] Gdy jest kie rowc¹ – pro szê bar dzo. Po co pó³ ro -
ku trzy maæ go tu, ka r miæ. Gdy ma za wód, kie ro w ca, pro szê bar dzo, cho cia¿ coœ
trze ba ro biæ, by uczy³ siê na kie ro w cê i jê zyk uczy³ (Ucho dŸ ca z Cze cze nii).

Jak wi daæ, per spe kty wy zna le zie nia za trud nie nia i od nie sie nia dziê ki nie -
mu su kce su eko nomi cz ne go w Pol sce dla wie lu (zw³asz cza cze cze ñ skich)
ucho dŸ ców s¹ za mkniê te. Oso ba nie maj¹ca szans na utrzy ma nie ro dzi ny
w Pol sce nie ma in ne go wyj œcia, ni¿ po szu ki wa nie swo ich szans w in nych kra -
jach Unii Eu ro pe j skiej.

Na ucza nie jê zy ka pol skie go

W ra mach Indy widu a l nych Pro gra mów In te gra cji ucho dŸ cy zo bo wi¹zani
s¹ – pod sankcj¹ ode bra nia po mo cy inte gra cy j nej – do na uki jê zy ka pol skie go.
Po zna nie jê zy ka kra ju za pe w niaj¹cego opie kê ucho dŸ com jest klu czem do ich
fun kcjo no wa nia w tym ¿e kra ju. Bez zna jo mo œci jê zy ka s¹ bez rad ni w urzê -
dach, nie s¹ w sta nie podj¹æ pra cy wy ma gaj¹cej kwa li fi ka cji, maj¹ zna cz nie
utru d nio ne poro zu mie wa nie siê przy za³atwia niu co dzien nych spraw jak za ku -
py, a ta k ¿e przy wa ¿ nych kon ta ktach z Po la ka mi do tycz¹cych na przyk³ad wy -
naj mu mie sz ka nia. Sam fakt, ¿e du¿a czêœæ wy wia dów z ucho dŸ ca mi w tra kcie 
ewa lu a cji Indy widu a l nych Pro gra mów In te gra cji mu sia³a byæ prze pro wa dzo -
na w in nym jê zy ku ni¿ pol ski (poza dwo ma wy wia da mi po an gie l sku, ki l ka na -
œcie wy wia dów z Cze cze na mi po ro sy j sku) œwia d czy wy mo w nie o fia sku
dzia³añ inte gra cy j nych na tym polu. Oczy wi œcie, czêœæ ba da nych re spon den -
tów prze by wa³a w Pol sce na tyle kró t ko, ¿e nie by³a w sta nie na uczyæ siê jê zy -
ka pol skie go, ale ist niej¹ te¿ inne czyn ni ki po wo duj¹ce brak zna jo mo œci pol -
szczy z ny. Z pe w no œci¹ du¿a czêœæ ucho dŸ ców tra ktuj¹cych Pol skê jako przy -
sta nek na dro dze na Za chód nie uczy siê pol skie go, bo uwa ¿a to za ma r no wa -
nie cza su. Jed nak oso by, któ re chcia³yby po zo staæ w Pol sce lub nie pod jê³y je -
sz cze jed noz na cz nej de cy zji o swo im da l szym lo sie maj¹ nie wie l kie szan se –
ze wzglê du na s³aby po ziom na ucza nia – na opa no wa nie pol skie go w sto p niu
umo ¿ li wiaj¹cym ko mu ni ka cjê.

Oso by ubie gaj¹ce siê o ochro nê w Pol sce spê dzaj¹ przed przy zna niem sta -
tu su na tyle d³ugi okres cza su w oœro d kach, ¿e mo ¿ na by go z po wo dze niem
spo ¿y t ko waæ na in ten sywn¹ na ukê jê zy ka pol skie go. Wa run ki po temu s¹ nie -
mal ide a l ne: ucho dŸ cy s¹ sko sza ro wa ni w jed nym mie j s cu i – po nie wa¿ nie po -
sia daj¹ pra wa do pra cy i cze kaj¹ na de cy zjê w swo jej spra wie – maj¹ du¿o wo l -
ne go cza su. Jed nak le kcje w oœro d kach od by waj¹ siê w ma³ym za kre sie i, z po -
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wo du du ¿ej ro ta cji mie sz ka ñ ców, czê sto na tym sa mym po zio mie. Po nie wa¿
zain tere so wa nie po zna niem pol skie go przez wiê kszoœæ mie sz ka ñ ców oœro d -
ków jest ni skie, oso by, któ re rze czy wi œcie chc¹ na uczyæ siê pol skie go, czê sto
fa kty cz nie nie maj¹ ta kiej mo ¿ li wo œci.

Le kcje jê zy ka pol skie go w oœro d kach na kie ro wa ne s¹ na przy go to wa nie
dzie ci do na uki w szko le. Ucze nie siê ra zem z nimi do ros³ych nie jest wska za -
ne ze wzglê dów me to dy cz nych, a jed nak siê od by wa. Pro ble mem w na uce jê -
zy ka s¹ ta k ¿e przy zwy cza je nia ku l tu ro we Cze cze nów. Œcis³y roz dzia³ ról mê -
skich i ko bie cych mo¿e do pro wa dziæ do sy tu a cji, jaka mia³a mie j s ce w jed nym 
z oœro d ków w Bia³ym sto ku:

Nie, ja nie uczy³am siê le kcji. To u nas w oœro d ku cha dzi li na le kcje mu ¿ szi ny
i u nas ko bie ty nie cha dzi li tak. [...] No u nas, je ¿e li mno go mu ¿ szin, to nie mo ¿ na
cha dit. To jest taka re li gia. No by³oby do brze, je œli by ko bie ty od dzie l no uczy li
i mu ¿ szi ny od dzie l no uczy li, jak po na szej re li gii, a to ra zem to by waj¹ ró ¿ ne ta ki -
je wa pro sy, ka to ry je nie mo ¿ na za da waæ pie red ko bie tom, ilit pie red mu ¿ szi na mi,
to po pro stu po eto mu nie mo ¿ na nam byæ ra zem (Ucho dŸ czy ni  z Cze cze nii).

Pre sja gru py spo³ecz nej unie mo ¿ li wi³a tej re spon den t ce na ukê jê zy ka
w oœro d ku.

Je dy nie ucho dŸ cy po chodz¹cy z Bia³oru si nie maj¹, dziê ki po do bie ñ stwu
jê zy ka, wiê kszych pro ble mów z na ucze niem siê pol skie go. Ucho dŸ cy z Cze -
cze nii pos³uguj¹ siê jê zy kiem ro sy j skim, jed nak jest on dla nich jê zy kiem dru -
gim, któ ry przez czêœæ z nich zna ny jest bar dzo s³abo. Do ty czy to prze de wszy -
stkim przed sta wi cie li m³od sze go po ko le nia.

Przy oce nie tego, jak Indy widu a l ne Pro gra my In te gra cji wywi¹zuj¹ siê
z za da nia na ucza nia jê zy ka pol skie go, na le ¿y pa miê taæ, ¿e ucze st nicz¹ w nich
oso by, któ re czê sto znaj¹ ty l ko bar dzo pod sta wo we zwro ty i stra ci³y ju¿ spo ro
cza su, w któ rym mog³y osi¹gn¹æ wiê ksze ko m pe ten cje jê zy ko we.

Na uka jê zy ka – obo wi¹zek

Na uka jê zy ka w tra kcie IPI przez spor¹ czêœæ re spon den tów jest tra kto wa -
na jako zo bo wi¹za nie:

 Kon tro le tam jak, jak cho dzi my na jê zyk na pe w no tam, tam do brze cho dzi my i dla -
cze go tam je sz cze taka œcis³oœæ z t¹ kon trol¹ by³a, ¿e mu si my tam przyjœæ tam zo sta -
wiæ swój pod pis je sz cze tam mo¿e dy re ktor mo¿e za j rzeæ tam czy wszy stkie s¹, a jak
ten, a jak po pro stu jak cho dzisz na jê zyk wszy stko do brze to zna czy tam, tam w tym
pro gra mie inte gra cy j nym mu sisz cho dziæ na jê zyk (Ucho dŸ czy ni z Bia³orusi).

Na ucza nie jê zy ka jest wpi sa ne jako obo wi¹zek ucho dŸ cy, któ ry – w ra zie
uchy la nia siê od nie go – jest za gro ¿o ny re dukcj¹ œwia d czeñ. Na wet je ¿e li
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respon denci -ucho dŸ cy nie mówi¹ wprost o swo im sto sun ku do le kcji jê zy ka,
to wspo mi naj¹, ¿e inni przy chodz¹ na nie ty l ko w celu „od ha cze nia” swo jej
obe cno œci.

Ni ski po ziom na ucza nia

W ró ¿ nych mia stach na ró ¿ nym po zio mie rea li zo wa na jest na uka jê zy ka
pol skie go. Je den z re spon den tów w mo c nych s³owach wspo mi na, ¿e pol skie go 
uczy li go wo lon ta riu sze, a nie przy go to wa ni do tego na uczy cie le: 

 No to jest kurs wo lon ta riu szy no to s¹, no to mo¿e byæ w Afry ce prze pra szam bar -
dzo, ale nie tu taj, kie dy cz³owiek, po win ni za czy naæ pra co waæ w spo³ecze ñ stwie
(Ucho dŸ ca z Kuby).

Ta k ¿e pod czas ku r sów pol skie go dla osób od by waj¹cych Indy widu a l ne
Pro gra my In te gra cji pro ble mem bywa nie do sto sowa nie po zio mu po zo sta³ych
ucze st ni ków:

Ale z ni cze go nie ko rzy sta li œmy, mo gli œmy sko rzy staæ z ku r sów jê zy ka pol skie go, ale 
nie by³o to po trze b ne, bo taki po ziom by³ tych, in nych ku r san tów, ¿e po pro stu nie
by³o po trze by braæ w tym udzia³ (Ucho dŸ ca z Bia³orusi).

Skom ple to wa nie nie co bar dziej za awan so wa nych grup jest bar dzo trud ne,
wiêc oso by maj¹ce am bi cje szli fo waæ swoj¹ pol szczy z nê zda ne s¹ na sie bie.

Ko nie cz nie na le ¿y jed nak wspo mnieæ o ku r sie jê zy ka pol skie go w Wa r sza -
wie wzo r co wo orga ni zo wa nym przez Fun da cjê Lin gua Mun di oraz w ra mach
pro je ktu Miê dzy kul turo we Cen trum Ad ap ta cji Za wo do wej11, któ ry pro wa -
dzo ny jest przez na uczy cie li przy go to wa nych do na ucza nia pol skie go jako jê -
zy ka ob ce go oraz w du ¿ym wy mia rze go dzin.

Na uka i pra ca

In ten sy w ne ku r sy pol skie go w tra kcie pro gra mu ko li duj¹ z in ny mi obo -
wi¹zka mi ucho dŸ ców w jego ra mach. Akty w ne po szu ki wa nie pra cy b¹dŸ pra -
ca na etat nie mo ¿ li we s¹ wów czas, gdy jest siê zo bo wi¹za nym do uczê sz cza nia 
na trzy blo ki le kcy j ne w ci¹gu tygo dnia w go dzi nach przed- i wczes no po -
po³ud nio wych. Tu sy tu a cja przy po mi na nie co b³êdne ko³o, gdy¿ z ko lei bez
zna jo mo œci pol skie go nie mo ¿ li we jest zna le zie nie saty s fa kcjo nuj¹cej pra cy.
Wa ¿ nym pro ble mem, z któ rym zma gaj¹ siê przede wszy stkim ko bie ty ob jê te
IPI, jest ko nie cz noœæ za pe w nie nia opie ki po to m stwu pod czas za jêæ.
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Pod su mo wuj¹c, sto su nek ucho dŸ ców czy osób ubie gaj¹cych siê o sta tus
ucho dŸ cy do na ucza nia pol skie go jest bar dzo do brym wska Ÿ ni kiem ich chê ci
na zwi¹za nie swo je go ¿y cia z Polsk¹. Jed nak oso by, któ re chcia³yby w na szym 
kra ju po zo staæ maj¹ nie du ¿e szan se na szy b kie i so lid ne na ucze nie siê pol -
szczy z ny. Le kcje nie s¹ zor gani zo wa ne w spo sób po zwa laj¹cy posi¹œæ rze czy -
wist¹ zna jo moœæ pol skie go. W pe w nym sen sie dzia³a tu me cha nizm: wy uda je -
cie, ¿e siê uczy cie, my uda je my, ¿e was uczy my12.

Ochro na zdro wia

Fo r ma l nie, do stêp do opie ki zdro wo t nej ucho dŸ cy maj¹ od razu po
przyst¹pie niu do Indy widu al ne go Pro gra mu In te gra cji. Na pod sta wie wy wia -
dów z ucho dŸ ca mi mo ¿ na wnio sko waæ, ¿e pra co w ni cy so cja l ni pi l nuj¹, by
ucho dŸ cy zare je stro wa li siê w urzê dzie pra cy i zo sta li ube z pie cze ni, a za tem
otrzy ma li mo ¿ li woœæ ko rzy sta nia z us³ug pla có wek pu b li cz nej opie ki zdro wia. 
Dziê ki sta ra niom pra co w ni ków so cja l nych ucho dŸ cy ro zu miej¹ wa ¿ noœæ re -
gu lar ne go re je stro wa nia siê w urzê dzie pra cy, dziê ki któ re mu nie trac¹ ube z -
pie cze nia w cza sie po szu ki wa nia pra cy i by cia bez robo t ny mi.

W pra kty ce ucho dŸ cy, jak wy ni ka z ich re la cji, maj¹ ogra ni czo ny do stêp do 
opie ki zdro wo t nej.

Ogra ni cze nia jê zy ko we

Po ro zu mie nie siê z le ka rzem wy ma ga do brej zna jo mo œci jê zy ka, któ rej
ucho dŸ cy naj czê œciej nie maj¹13. Dla te go nie po tra fi¹ pre cy zy j nie po wie dzieæ,
co im do le ga. Zda rza siê za tem, ¿e le ka rze wy ma gaj¹, by przy szli po no w nie
z t³uma czem: Tam w szpi ta lu mnie bez t³uma cza nie przyjm¹ [...] Zacz¹³em mó -
wiæ do nie go [le ka rza] po pol sku, a on nie wie, co ja mó wiê [...] (Ucho dŸ ca
z Cze cze nii).

In nym wyj œciem dla le ka rzy w sy tu a cji bra ku po ro zu mie nia z pa cjen tem,
s³abo mówi¹cym po pol sku, bywa ogra ni cze nie siê do mi ni mal ne go, albo te¿
do for ma l ne go, le cze nia: Ja wszed³em, on [le karz] po pa trzy³ na moje ple ca,
po ma ca³. I tyle. Wy pi sa³ ja kieœ pigu³ki, po wie dzia³, bym po szed³ do ap te ki,
kupi³ je (Ucho dŸ ca z Cze cze nii).
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12 Au to rem tego tra f ne go bon motu jest Wi told Kla us ze Sto wa rzy sze nia In ter we ncji
Pra wnej.

13 W ra mach jed ne go z pro je któw, Sto wa rzy sze nie In ter we ncji Pra wnej przy po mo cy wo -
lon ta riu szy (stu den tów lin g wi sty ki) i asy sty t³uma czy po ma ga ucho dŸ com w tra kcie wi zyt u le -
ka rzy. Jed nak po trze by s¹ o wie le wiê ksze ni¿ mo ¿ li wo œci Sto wa rzy sze nia. Ty l ko od li pca do
pa Ÿ dzie r nika 2007 roku odby³y siê 113 ta kie wi zy ty (dane otrzy ma ne ze Sto wa rzy sze nia).



Do ku men ta cja cho ro by

Inn¹ przy czyn¹, z po wo du któ rej ucho dŸ cy maj¹ ogra ni czo ny do stêp do
opie ki zdro wo t nej, jest po wszech ny brak u nich do ku men tów po twier dza -
j¹cych stan ich zdro wia. Jak mówi¹, bez tych do ku men tów le ka rze od ma wiaj¹
im œwia d cze nia us³ug:

Wzi¹³em skie ro wa nie z oœro d ka, ale tam [w przy chod ni] [...], [le karz] tam sie dzi,
sta r sza ko bie ta, i mówi: „Do ku men ty po pro szê”, a ja do niej: „Ja kie do ku men ty”
no i wy ja œ niam jej: „Wie, Pani, jak z domu wy je ¿ d¿a³em?” – Zd¹¿y³em wzi¹æ ty l ko
¿onê i dzie ci, i to w za sa dzie wszy stko, co zd¹¿y³em wzi¹æ. A ona da lej swo je: „da -
waj za œwia d cze nie”. Nu co mogê jej udo wod niæ? [...] (Ucho dŸ ca z Cze cze nii).

Ucho dŸ ca, wy po wia daj¹cy siê na te mat do stê pu do opie ki zdro wo t nej w Pol -
sce, nie mo¿e sko rzy staæ z us³ug le ka rza, po nie wa¿ nie po sia da do ku men tów le -
ka r skich, œwiadcz¹cych o tym, ¿e jest cho ry. Jak i wie lu in nych ucho dŸ ców
z Cze cze nii, nie za bra³ ze sob¹ tych do ku men tów, wy je ¿ d¿aj¹c ze swe go kra ju.
(W nie któ rych przy pa d kach ucho dŸ cy z Cze cze nii maj¹ do ku men ty le ka r skie
w jê zy ku ro sy j skim, co te¿ czê sto oka zu je siê nie przy da t ne w Pol sce).

Uprze dze nia

Zda rza siê, ¿e ucho dŸ cy nie chc¹ pójœæ do le ka rza, czy do szpi ta la z po wa ¿ -
ny mi pro ble ma mi zdro wo t ny mi, bo, jak twierdz¹, s¹ Ÿle tra kto wa ni w pla ców -
kach ochro ny zdro wia. Wy ja œ niaj¹ to swo im po cho dze niem. Opo wia daj¹
o przy pa d kach nie mi³ego do nich na sta wie nia le ka rzy. Mówi¹, ¿e boj¹ siê roz -
wi¹zy waæ po wa ¿ ne pro ble my zdro wo t ne w Pol sce:

Ja mam zo pe ro waæ wo rek ¿ó³cio wy. Po wie dzie li mi, ¿e mu szê go usun¹æ. Ale nie
zde cy do wa³am siê usun¹æ go tu [w Pol sce]. Nie zde cy do wa³am siê, dla te go ¿e
opo wia daj¹, ¿e nie do brze tu opie kuj¹ siê nami. Wczo raj u mnie ko le ¿an ka uro -
dzi³a, cho dzi³am do niej do szpi ta la. I ona mi po wie dzia³a, ¿e do niej le ka rze na -
wet nie pod cho dzi li. „Pani mówi po pol sku, Pani mówi po pol sku”. Ona do nich
po ro sy j sku, a oni: „Nie ro zu mie my Pani”. Cho cia¿ wspa nia le wiedz¹, o co jej
cho dzi. Ona mówi, ¿e jej ju¿ dzie c ko wy cho dzi, a oni nie pod chodz¹. Mówi, ja
wrze sz czê, a oni: „Pani mówi po pol sku” (Ucho dŸ czy ni  z Cze cze nii).

Brak do stê pu do in fo r ma cji

Ucho dŸ cy s¹ sto sun ko wo ogra ni cze ni w ko rzy sta niu z us³ug pla có wek
ochro ny zdro wia, po nie wa¿ czê sto nie po sia daj¹ wie dzy o pod sta wo wych
pro ce du rach po stê po wa nia: o tym, jak siê za pi saæ do le ka rza, jak tra fiæ do
leka rza- spe cjali sty, jak za cho wy waæ siê pod czas wi zy ty i tak da lej. Sy stem
ochro ny zdro wia w kra jach sk¹d po chodz¹ ucho dŸ cy, czê sto ró ¿ ni siê od sy -
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ste mu pol skie go i czêœæ z pro ce dur wy da je siê im nie zro zu mia³a. Cha ra k te rys -
ty cz nym przyk³adem jest opo wia da na przez ucho dŸ cê cze cze ñ skie go hi sto -
ria o tym, jak przy szed³ do przy chod ni wcze œ nie rano, a tra fi³ do le ka rza pod
ko niec przy jêæ, po nie wa¿ ci wszy s cy, któ rzy przy szli pó Ÿ niej (ale, w od ró ¿ -
nie niu od nie go, za pi sa li siê w re je stra cji na wi zy tê), wcho dzi li do ga bi ne tu
przed nim. A¿ w ko ñ cu pod szed³ do okien ka re je stra cji, i spra wa zo sta³a roz -
wi¹zana.

Ucho dŸ cy z Cze cze nii tra fiaj¹ do Pol ski do syæ czê sto w kie p skim sta nie
zdro wia, z na stê p stwa mi zra nieñ, po biæ i in nych sku t ków akcji wo jen nych,
któ re od by waj¹ siê w ich kra ju. Cza sa mi s¹ to doœæ ciê ¿ kie zra nie nia, któ re wy -
ma gaj¹ spe cjali stycz ne go le cze nia. Ta kie mu le cze niu, jak twier dzi wie lu
ucho dŸ ców, nie za wsze s¹ pod da wa ni:

M¹¿: Ja do tego [...] or to pe dy [...] 50 razy je Ÿ dzi³em, ¿eby mi na t¹ nogê po sta wi³
apa rat. ¯eby to nie pod ob stwo zdj¹æ i ¿eby apa rat po sta wiæ. 100 czy 50 razy je Ÿ -
dzi³em tam. Zero uwa gi. Na pisz¹ akt, pa pier, u mnie tu ju¿ ca³y stos na zbie ra³ siê.
Mó wiê im, gdy by mi to Pa ñ stwo zdjê li, po sta wi li apa rat, noga prê dzej by zros³a
siê. Oni mówi¹: „Na jego ¿y cze nie nie mo ¿e my zro biæ ope ra cjê”. Na moje ¿y cze -
nie?! (Ma³¿e ñ stwo z Cze cze nii).

Przez brak zna jo mo œci jê zy ka oraz regu³ po stê po wa nia w pol skich pla ców -
kach ochro ny zdro wia, ucho dŸ cy czê sto nie mog¹ z nich ko rzy staæ i/lub nie
otrzy muj¹ w nich na le ¿y tych us³ug. Z wy wia dów z ucho dŸ ca mi wy ni ka, ¿e
w tej sfe rze ¿y cia spo³ecz ne go ucho dŸ cy nie s¹ w sta nie daæ so bie sami rady,
a po mo cy urzê dów odpo wie dzia l nych za IPI nie do staj¹. Cho cia¿ po trze ba ta -
kiej po mo cy bywa bar dzo wie l ka. Na przyk³ad, ucho dŸ cy, maj¹cy prze wlek³e
cho ro by, czê sto nie s¹ le cze ni z po wo du tego, ¿e nie maj¹ do ku men tów, po -
twier dzaj¹cych dia g no zê. Maj¹ te¿ po wa ¿ ne pro ble my, bo za zwy czaj nie
mog¹ zro zu mia le po wie dzieæ le ka rzo wi, ja kie s¹ ich do le gli wo œci. Wp³ywa na
to ta k ¿e od mien noœæ ku l tu ro wa; nie dopu sz czal ne jest bo wiem na przyk³ad,
aby ko bie tê cze czeñsk¹ bada³ gine kolog -mê¿ czyz na. Nie otrzy muj¹c po mo cy
w tym za kre sie, ucho dŸ cy s¹ po wa ¿ nie ogra ni cze ni w swo ich mo ¿ li wo œciach
do ko rzy sta nia z sy ste mu ochrony zdro wia.

Opie ka zdro wo t na w oœro d ku

Wa ¿ nym pro ble mem jest dla ucho dŸ cy do stêp do opie ki zdro wo t nej
w okre sie, gdy je sz cze mie sz kaj¹ w oœro d ku. Wed³ug nich w jed nym z oœro d -
ków prze by wa³y oso by z za awan so wan¹ gru Ÿ lic¹. Kie row ni c two oœro d ka nie
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wi dzia³o w tym pro ble mu, cho cia¿ mie sz ka ñ cy pró bo wa li in ter we nio waæ.
Wre sz cie og³osi li strajk g³odo wy.

Czê sto kroæ ucho dŸ cy, mie sz kaj¹cy w oœro d kach, na rze kaj¹ na to, ¿e po go -
to wie ra tun ko we wzy wa no ty l ko do osób (te¿ do ma³ych dzie ci) bêd¹cych
w bar dzo ciê ¿ kim sta nie: Je ¿e li ty l ko cz³owiek jest umie raj¹cy, ty l ko wte dy do
nie go wezw¹ po go to wie. A gdy nie, je ¿e li nie umie ra, wte dy mog¹ tak zo sta wiæ
(Ucho dŸ ca z Cze cze nii).

Ska r gi do tycz¹ te¿ po stê po wa nia le ka rzy z nie któ rych oœro d ków: Mie sz -
ka³em w oœro d ku przez rok. Na wszy stkie pro ble my le karz jedn¹ i t¹ sam¹
pigu³kê dawa³ (Ucho dŸ ca z Cze cze nii).

Wie lu ucho dŸ ców ma bar dzo wy gó ro wa ne ocze ki wa nia wo bec pol skiej
s³u¿by zdro wia, a ich spe³nie nie nie by³oby mo ¿ li we. Wy da je siê jed nak, ¿e
w wie lu wy pa d kach mamy do czy nie nia z me cha niz ma mi insty tucjo na l nej
dys kry mi na cji lub co naj mniej za cho wañ dys krymi nacy j nych ze stro ny czê œci
pra co w ni ków s³u¿by zdro wia. Ja koœæ us³ug me dy cz nych, zw³asz cza zre laty -
wizo wa na do ocze ki wañ i su bie kty w nych wy ob ra ¿eñ o stan dar dach opie ki
zdro wia w kra jach Eu ro py Za chod niej, po wo du je, ¿e czêœæ ucho dŸ ców,
bior¹cych ten czyn nik pod uwa gê, ra czej de cy du je siê na wy jazd z Pol ski ni¿
na po zo sta nie w niej.

Pro ble my w urzê dach: przep³yw in fo r ma cji

S³aba wie dza o Indy widu a l nych Pro gra mach In te gra cji

Na s³ab¹ sku te cz noœæ Indy widu a l nych Pro gra mów In te gra cji sk³ada siê,
jak opi sa no wy ¿ej, wie le czyn ni ków ze w nê trz nych, nie któ re nie do tycz¹
dzia³al no œci urzê dów, re a li zuj¹cych Indy widu a l ne Pro gra my In te gra cji. Jak
po ka za³y re zu l ta ty ba da nia, po wa ¿ ne pro ble my ist niej¹ te¿ „wewn¹trz” pro ce -
su re a li za cji pro gra mów – w sfe rze wspó³pra cy ucho dŸca -u rzê dy. Ucho dŸ cy
ucze st nicz¹cy w pro gra mach prze de wszy stkim dys po nuj¹ ma³¹ wiedz¹ o tym, 
czym s¹ Indy widu a l ne Pro gra my In te gra cji, do cze go s¹ prze zna czo ne, ja kie
obo wi¹zki nak³adaj¹ na ucho dŸ cê z jed nej stro ny, a na urzê dy – z dru giej.
Ucho dŸ cy pro sze ni o usto sun ko wa nie siê do IPI za zwy czaj stwier dzaj¹, ¿e dla
nich s¹ to prze de wszy stkim œwia d cze nia pie niê ¿ ne. Po zo sta³e dzia³ania s¹ ty l -
ko nie po trze b nym wype³nia niem wy mo gów biuro kra ty cz nych.

Spo ra czêœæ re spon den tów w ogó le nie zda je so bie spra wy, ¿e ucze st ni czy
w Indy widu a l nym Pro gra mie In te gra cji. Jest to dla nich nie maj¹cy zna cze nia
te r min, wi¹¿¹cy siê z po moc¹ otrzy my wan¹ od Po wia to we go Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie.

124 Miko³aj Pa w lak, Na ta lya Ry a bin ska



Brak wie dzy o mo ¿ li wo œciach, do któ rej ucho dŸ cy w ra mach Indy widu a l -
nych Pro gra mów In te gra cji po win ni mieæ do stêp, po ja wia przy przyst¹pie niu do 
pro gra mu. Pocz¹tko wy etap – pod pi sa nie umo wy z PCPR jest dla ucho dŸ cy
(i dla pra co w ni ków PCPR) czyn no œci¹ au to ma tyczn¹, zru ty ni zo wan¹. Po nie wa¿
ucho dŸ cy nie za sta na wiaj¹ siê nad okre œle niem usta leñ pro gra mu inte gra cyj ne go,
po pod pi sa niu umo wy z PCPR-em bar dzo czê sto nie wiedz¹ (lub, byæ mo¿e, nie
pa miê taj¹), do cze go oni i PCPR zo bo wi¹zali siê, przy stê puj¹c do pro gra mu:

No i tam [w IPI] ja kieœ wa run ki mu sie li œcie wpi saæ? By³y ja kieœ ta kie?

Oni na pi sa li, my nie wie my, co tam jest na pi sa ne, tam jest na pi sa ne po -po l sku. 
Pan nie ro zu mie co tam jest na pi sa ne?

Nie, nam, my wype³nia li œmy an kie tê, Pani nas pyta³a, Pani M. [pra co w ni czka so -
cja l na] nam sta wia³a py ta nia, a my od po wia da li, chy ba to by³o to. No, te same py -
ta nia: dla cze go przy je cha li œmy, co, jak chce my tu spê dziæ czas? Chy ba, to ja kaœ
psy cho logi cz na an kie ta by³a (Ucho dŸ ca z Cze cze nii).

Naj czê œciej wie dza ucho dŸ ców o pro gra mie inte gra cy j nym do ty czy³a
zasi³ku, któ ry otrzy my wa li w ra mach pro gra mu. Wiedz¹ te¿ o fo r ma l nej stro -
nie swo ich obo wi¹zków, na przyk³ad, ¿e musz¹ „sta wiaæ siê” w urzê dach i na
za jê ciach z jê zy ka pol skie go w okre œlo nych dniach i go dzi nach. S³abo na to -
miast, ro zu miej¹, cze mu ta kie „sta wia nie siê” ma s³u¿yæ:

Po otrzy ma niu sta tu su, pod pi sy wa³em siê co do po mo cy inte gra cy j nej.
Co w ra mach tej po mo cy Pan mia³ ro biæ i jak¹ po moc otrzy my waæ?

No, g³ów nie, co z tego pa mie tam, ¿e w ra zie, gdy mnie ka za li przyjœæ, bym mu -
sia³ ko nie cz nie sta wiæ siê, i co tam je sz cze? Ge ne ra l nie, to nie pa miê tam, ale
wszy stkie pa pie ry le¿¹, tam na pi sa ne jest, co [w ra mach pro gra mu] mam ro biæ
(Ucho dŸ ca z Cze cze nii).

Zda niem re spon den ta jego obo wi¹zki w ra mach IPI s¹ ogra ni czo ne do re -
gu lar ne go „sta wia nia siê” w urzê dzie – o obo wi¹zkach urzê dów nie umia³ ni -
cze go po wie dzieæ.

Zo bo wi¹za nie PCPR-ów do udzie la nia in fo r ma cji

W kon te k œcie wie dzy ucho dŸ ców o swo ich i urzê dów obo wi¹zkach jest
wa ¿ ne, ¿e ma³o któ ry z ucho dŸ ców wie o tym, ¿e urzê dy maj¹ obo wi¹zek
udzie le nia im in fo r ma cji na te mat po mo cy okre œlo nej w pro gra mie. Nie
wiedz¹ te¿, po jak¹ in fo r ma cjê i do ja kich urzê dów mog¹ siê zwra caæ.

O tym pro ble mie mo¿e œwia d czyæ przy pa dek, któ ry mia³ mie j s ce w Lu b li -
nie zim¹ 2007 roku. Ucho dŸ cy z tego mia sta, maj¹c bra ki w swo jej wie dzy na
te mat in te gra cji w Pol sce, po sta no wi li ubie gaæ siê u swo jej pra cow ni cz ki so -
cja l nej o zor gani zo wa nie dla nich spo t ka nia z urzêd ni ka mi, któ rzy powo³ani s¹ 
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do wy ko na nia za dañ zwia za nych z IPI. Ini cja ty wa ta nie by³a wywo³ana pre -
ten sja mi do pra cow ni cz ki so cja l nej. Wrêcz prze ciw nie, ucho dŸ cy byli prze ko -
na ni, ¿e to nie jest jej prac¹ od po wia daæ na py ta nia (Ucho dŸ czy ni  z Cze cze -
nii). Mó wi li te¿, ¿e jest ona zbyt za jê ta in ny mi obo wi¹zka mi. Zak³ada li, ¿e nie
od po wia da ona na nie któ re py ta nia, po nie wa¿ „nie ma pra wa” na nie od po wia -
daæ i dla te go „boi siê” udzie laæ nie któ rych od po wie dzi (Ucho dŸ czy ni  z Cze -
cze nii). Su ge ro wa li, ¿e na te py ta nia mo¿e od po wie dzieæ „se kre tarz dy re kto ra
albo sam dy re ktor”. By uzy skaæ in fo r ma cje na szcze gó l nie wa ¿ ne dla nich te -
ma ty po sta no wi li ra zem iœæ do swo jej pra cow ni cz ki so cja l nej i pro siæ by za -
pro si³a Pana dy re kto ra MO PR -u i przy naj mniej po jed ne mu przed sta wi cie -
lu od ka ¿ dej z or ga ni za cji, któ re „po ma gaj¹” ucho dŸ com w ra mach pro gra -
mów inte gra cy j nych. Uwa ¿a li oni, ¿e ta kie spo t ka nie da³oby im „szan sê na
komu ni ko wa nie siê” z urzê da mi, uczê st nicz¹cymi w pro gra mach in te gra cji.
Wy ja œ nia li, ¿e: po sta nowi li œmy tak [zro biæ], po nie wa¿ ge ne ra l nie nie wie my,
gdzie mamy pójœæ, do kogo zwró ciæ siê, z kim roz ma wiaæ (Ucho dŸ czy ni  z Cze -
cze nii).

Nie wiedz¹c, ¿e obo wi¹zkiem pra co w ni ków so cja l nych jest udzie la nie im
in fo r ma cji o po mo cy okre œlo nej w pro gra mie, ucho dŸ cy wpa da li w jedn¹
z dwóch skra j no œci. Albo zwra ca li siê do pra co w ni ków so cja l nych z ka ¿ dym
pro ble mem, i w ten spo sób utrud nia li im pra cê – albo nie zwra ca li siê do nich
wca le. W pie r wszym wy pa d ku mie li za wy ¿o ne wy ma ga nia wo bec pra co w ni -
ka so cja l ne go, nie zgod ne z jego rze czy wi sty mi obo wi¹zka mi. W dru gim, któ -
ry, zreszt¹, te¿ po cho dzi z nie wie dzy na te mat za kre su obo wi¹zków PCPR-ów
od no œ nie do ucho dŸ ców, nie pro bo wa li uzy skaæ po trze b nych in fo r ma cji od
urzêd ni ków. Czê sto ucho dŸ cy zbyt szy b ko re zy g nuj¹ z za mia ru do wie dze nia
siê cze goœ od urzêd ni ków, kie dy ci, z po wo du zby t nie go obci¹¿e nia prac¹, od -
ma wiaj¹ im od po wie dzi:

To zna czy, Pa ñ stwo mo ¿e cie po sta wiæ im ja kieœ py ta nia o tym, jak, jak tu so bie ra -
dziæ?
Ja nie wiem. Na wet je ¿e li coœ i mó wi my, oni nam na to: „idŸ cie, da wa j cie so bie
rady sami”. A co oni dla nas zro bi¹? Ju¿ zro bi li wszy stko, co mo gli.
A co zro bi li?
No, dali nam „po zi tiw”14 (Ucho dŸ czy ni  z Cze cze nii).

Zda niem re spon den ta, obo wi¹zkiem urzêd ni ków jest je dy nie de cy zja od -
nosz¹ca siê do na da nia przy je z d nym sta tu su ucho dŸ cy. Nie jest on œwia do my
tego, ¿e udzie la nie od po wie dzi na py ta nia ucho dŸ ców jest in te graln¹ czê œci¹
ich obo wi¹zków w ra mach IPI.

126 Miko³aj Pa w lak, Na ta lya Ry a bin ska

14 „Po zi tiw” – od ro sy j skie go „po zo ti w nyj”. Tak Cze cze ni na zy waj¹ po zy tywn¹ de cy zjê
o na da wa niu sta tu su ucho dŸ cy.



Nie wie dza o wa run kach zmnie j sze nia

wy so ko œci œwia d czeñ

Pod czas ba dañ za uwa ¿o no, ¿e ucho dŸ cy nie kie dy s¹ nie do sta tecz nie poin -
for mo wa ni o wy so ko œci œwia d czeñ, któ re im przys³uguj¹ w ra mach IPI, a ra -
czej o wa run kach zmnie j sze nia ich wy so ko œci. W jed nym z miast zmnie j sza
siê wie l koœæ œwia d czeñ, wyp³aca nych ucho dŸ com w ra mach IPI, za opu sz cza -
nie za jêæ z jê zy ka pol skie go. Ucho dŸ cy, któ rzy wziê li udzia³ w ba da niu, nie
wie dzie li, na ja kich za sa dach po dej mo wa no de cy zje o „ka rach pie niê ¿ nych”
za nie obe cnoœæ na za jê ciach, i od bie ra li je jako de cy zje ar bi tra l ne. Opo wia da li, 
¿e wiedz¹ od ko le gów z Wa r sza wy, i¿ tam nie zmnie j sza siê zasi³ku za nie sta -
wie nie siê na za jê ciach. Re spon den ci z Lu b li na nie umie li wyt³uma czyæ, dla -
cze go ucho dŸ cy, któ rzy od razu po otrzy ma niu sta tu su ja kiœ czas mie sz ka li
w o œro d ku, do sta wa li mnie j szy zasi³ek, ni¿ po wy pro wa dz ce z nie go. Nie wie -
dzie li, na pod sta wie ja kich prze pi sów zmnie j szo no im zasi³ek. Jak mówi¹,
przy pró bach wy ja œ nie nia spra wy u pra co w ni ka so cja l ne go nie otrzy my wa li
dok³ad nej in fo r ma cji na ten te mat.

Ni ska wie dza o prze pi sach pra wnych

Z wy wia dów wy ni ka, ¿e ucho dŸ cy cze cze ñ s cy ge ne ra l nie s¹ s³abo poin for -
mo wa ni o pod sta wach pra wnych, któ re do tycz¹ ich prze by wa nia i fun kcjo no -
wa nia w Pol sce. Pod czas wy wia dów ucho dŸ cy na rze ka li, ¿e nie wiedz¹, do
cze go maj¹, a do cze go nie maj¹ pra wa jako ucho dŸ cy15. Na sku tek tego pow -
staj¹ w œro do wi sku ucho dŸ czym „mity”, ¿e po pod jê ciu przez ucho dŸ cê le ga l -
nej pra cy auto ma ty cz nie zo sta nie mu wstrzy ma ny zasi³ek. O tym, ¿e ist nie je
wœród ucho dŸ ców du¿e zapo trze bo wa nie na in fo r ma cje pra w ne i ¿e jej prze -
wa ¿ nie nie udzie laj¹ urzê dy, powo³ane dla re li za cji za dañ zwi¹za nych z IPI,
œwia d czy po œred nio fakt wie l kiej popu la r no œci wœród ucho dŸ ców or ga ni za cji
po zarz¹do wych udzie laj¹cych im po mo cy i po rad pra wnych. Jed nak wie dzê
o tych or ga ni za cjach i do stêp do nich maj¹ prze wa ¿ nie ucho dŸ cy mie sz kaj¹cy
w du ¿ych mia stach. Inni, cho cia¿ zdaj¹ so bie czê sto spra wê, ¿e po trze buj¹ in -
fo r ma cji od no œ nie do pra wa, nie wiedz¹ jak do niej do trzeæ.
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Brak wie dzy o or ga ni za cjach i in sty tu cjach po ma gaj¹cych

ucho dŸ com

Ucho dŸ cy, któ rzy przy stê puj¹ do Indy widu a l nych Pro gra mów In te gra cji,
s³abo orien tuj¹ siê, ja kie in sty tu cje powo³ane s¹ do oka zy wa nia im po mo cy.
Czê sto maj¹ bar dzo nie ja s ne wy ob ra ¿e nia o tym, po jak¹ po moc, do ja kiej in -
sty tu cji mog¹ siê zwra caæ (wspo mnia ny wy ¿ej przyk³ad urz¹dów pra cy post -
rze ga nych jako in sty tu cja, w któ rej uzy sku je siê do stêp do ube z pie cze nia zdro -
wo t ne go).

Je sz cze jed nym ob sza rem, w któ rym ucho dŸ cy po trze buj¹ in fo r ma cji, a ma j¹ 
jej bar dzo nie wie le, jest dzia³al noœæ or ga ni za cji spo³ecz nych, któ re udzie laj¹
im po mo cy w Pol sce. Or ga ni za cje te czê sto po ma gaj¹ roz wi¹zaæ, przy naj -
mniej czê œcio wo, pro ble my, któ re spo ty kaj¹ ucho dŸ ców w Pol sce (na przy -
k³ad po moc pra w na czy bezp³atne szko le nia i ku r sy). Jak twier dzi li ucho dŸ cy
pod czas wy wia dów, in fo r ma cje o tych NGO - sach do sta wa li prze wa ¿ nie od
swo ich, od Cze cze nów. Zda niem respon dentów -ucho dŸ ców, z regu³y bar dzo
rza d ko udo stê p niaj¹ im tak¹ in fo r ma cjê urzê dy, wspó³pra cuj¹ce z nimi w ra -
mach IPI. Do ty czy to nie tylko mnie j szych miast, gdzie tych or ga ni za cji jest
nie wie le, ale ta k ¿e Wa r sza wy, gdzie siê prze wa ¿ nie mieszcz¹.

Stra te gie

Brak in fo r ma cji ucho dŸ cy próbuj¹ uzu pe³niæ w spo sób, do któ re go s¹ przy -
zwy cza je ni – przez do wia dy wa nie siê „od swo ich”. Ucho dŸ cy z Cze cze nii wy -
daj¹ siê byæ powi¹zani bar dzo mo c ny mi wiê zia mi spo³ecz ny mi, i na wet po
opu sz cze niu oœro d ka, gdy mie sz kaj¹ od dzie l nie, pod trzy muj¹ z kre w ny mi
i przy ja ció³mi sta³y kon takt (pra wie ka ¿ dy ucho dŸ ca ma te le fon ko mór ko wy,
z któ re go do syæ in ten sy w nie ko rzy sta do prze pro wa dza nia roz mów z ro da ka -
mi). S¹ i mi nu sy ta kie go her mety cz ne go, we wnê trz ne go „obie gu” in fo r ma cji:
w ten spo sób roz chodz¹ siê i utrzy muj¹ nie pra wdzi we in fo r ma cje i do mys³y.

Przy czy ny

Brak poin for mo wa nia ucho dŸ ców na wy mie nio ne po wy ¿ej te ma ty nie ko -
nie cz nie œwia d czy o tym, ¿e pra co w ni cy urzê dów nie dbaj¹ o udzie la nie jej
ucho dŸ com. Nie za wsze jed nak bie rze siê pod uwa gê ogra ni czon¹ mo ¿ li woœæ
samo dzie l ne go do ta r cia do in fo r ma cji przez ucho dŸ ców. Na przyk³ad, w urzê -
dach pra cy s¹ do stê p ne ulo t ki z in fo r macj¹ o ku r sach i szko le niach. Jed nak
prze ciê t ny ucho dŸ ca z Cze cze nii naj czê œciej nie zna jê zy ka pol skie go na tyle,
by prze czy taæ, co w nich jest na pi sa ne. Na wet gdy prze czy ta, bê dzie po trze bo -
wa³ do da t ko wych wy ja œ nieñ, któ rych prze ciê t ny bez ro bo t ny Po lak nie po trze -
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bu je, bo zna pol skie re a lia. Do ty czy to ta k ¿e in fo r ma cji pi se mnych, udo stê p -
nia nych ucho dŸ com przez urzê dy lub or ga ni za cje po zarz¹dowe, na przyk³ad
ksi¹¿ê czek z pod sta wo wy mi info r ma cja mi: Gdy je steœ uchodŸc¹. Treœæ tych
ksi¹¿e czek bez do da t ko wych wy ja œ nieñ i wspó l ne go z uchodŸc¹ omó wie nia
jest prze wa ¿ nie dla nich nie ja s na, nie mog¹ za tem ko rzy staæ w pe³ni (a cza sa mi 
i wca le) z tych cen nych in fo r ma cji.

Nie któ re wy po wie dzi ucho dŸ ców wska zuj¹ na pewn¹ ru ty ni za cjê pra cy
rea li za to rów pro gra mów – po pro stu ja robi³am to, co mnie mó wi li ro biæ
(Ucho dŸ czy ni z Bia³oru si). Jest to ta k ¿e wy pa d kow¹ na sta wie nia ucho dŸ ców,
któ rzy czê sto nie s¹ zain tere so wa ni zro zu mie niem po wo dów stoj¹cych za pro -
ce du ra mi przez któ re musz¹ przejœæ. Mo ¿ na za tem za ry zy ko waæ stwier dze nie,
¿e ucho dŸ cy prze wa ¿ nie nie ro zu miej¹ czyn no œci, któ re w ra mach pro gra mu
musz¹ wy ko ny waæ i po pro stu robi¹, co im mó wio no ro biæ. Pra co w ni cy so cjal ni 
nie trac¹ cza su na wy ja œ nia nie im me cha ni z mów fun kcjo no wa nia in sty tu cji,
a ci rów nie¿ nie trac¹ cza su na ich ucze nie siê, bo wiedz¹, ¿e ktoœ im po wie, jak 
maj¹ w ró ¿ nych sy tu a cjach po stê po waæ.

Jed nak trud no by³oby wy ma gaæ, aby oso by s³abo lub w ogó le nie pos³u -
guj¹ce siê jê zy kiem pol skim wg³êbia³y siê w ta j ni ki Usta wy o po mo cy spo -
³ecz nej lub o udzie la niu cu dzo zie m com ochro ny na te ry to rium Rze czypo spo -
li tej Pol ski. Jest te¿ ma³o rea li sty cz ne, aby, przy obe cnym obci¹¿e niu obo -
wi¹zka mi, pra co w ni cy so cja l ni mo gli po œwiê ciæ czas na sku te cz ne wpro wa -
dze nie ucho dŸ ców w isto tê i za sa dy pro gra mów in te gra cji.

Pod su mo wa nie

Ana li za po wy ¿sze go ma te ria³u mia³a po ka zaæ, któ re czyn ni ki wp³ywaj¹ na
pod jê cie przez ucho dŸ ców de cy zji o po zo sta niu w Pol sce, a któ re s¹ wrêcz
prze ciw nie czyn ni ka mi wy py chaj¹cymi ich z na sze go kra ju. Dla du ¿ej gru py
ucho dŸ ców tra fiaj¹cych do Pol ski jest ona kra jem nie atra kcy j nym, gdy¿ nie s¹
w sta nie za ro biæ lub po zy skaæ od po mo cy spo³ecz nej wy sta r czaj¹cych œro d -
ków na utrzy ma nie sie bie i swo ich ro dzin. Sy tu a cja na ryn ku pra cy w Pol sce
czê sto nie jest ta k ¿e ko rzy st na dla oby wa te li na sze go kra ju. Pol ska jest na dal
kra jem prze de wszy stkim emi gra cji. Imi gra cja za ro b ko wa do Pol ski ka l ku lu je
siê albo wykwa lifi ko wa nym fa cho w com, któ rzy otrzy maj¹ w Pol sce wy so kie
za ro b ki, b¹dŸ oso bom, któ re nie prze nosz¹ siê do na sze go kra ju na sta³e, wo -
bec cze go sta raj¹ siê po no siæ ty l ko mi ni ma l ne ko szty utrzy ma nia, na to miast
z nad wy ¿ka mi po wra caj¹ do swo je go kra ju16. Ucho dŸ cy, je œli nie po sia daj¹
kwa li fi ka cji, umo ¿ li wiaj¹cych im go dzi we za ro b ki w Pol sce, s¹ ska za ni na
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pra ce w za wo dach ni sko p³at nych, nie gwa ran tuj¹cych utrzy ma nia siê osób,
któ re roz po czy naj¹ ¿y cie w Pol sce „od zera”. Ich sy tu a cja w po rów na niu do
Po la ków, któ rzy nie po sia daj¹ wy so kich kwa li fi ka cji za wo do wych jest go r sza, 
gdy¿ nie  znaj¹ oni czê sto  jê zy ka pol skie go, nie maj¹ si l ne go wspa r cia ani ro -
dzin ne go, ani s¹sie dz kie go, ani do stê pu do ta kich dóbr, jak cho cia ¿ by mie sz -
ka nia ko mu na l ne czy spó³dzie l cze. Jak wspo mnia no,  sy tu a cja  mie sz ka nio wa 
ucho dŸ ców jest  nie sta bi l na. Przez pie r wszy rok, gdy otrzy muj¹, jak na pol skie 
wa run ki, wy sok¹ po moc w ra mach Indy widu a l nych Pro gra mów In te gra cji, s¹
oni w sta nie wy naj mo waæ mie sz ka nia na wo l nym ryn ku. Jed nak po tym  okre -
sie,  po zba wie ni do stê pu do mie sz kañ ko mu na l nych s¹ zmu sze ni do ¿y cia w
bar dzo z³ych wa run kach. Wiedz¹c o tym, ¿e w kra jach sta rej Unii Eu ro pe j skiej 
otrzy ma nie mie sz kañ so cja l nych jest niepo równy wa l nie ³atwie j sze, de cy duj¹
siê na pod jê cie pró by prze nie sie nia siê tam.

Do pie ro wiedz¹c, ¿e ucho dŸ cy chc¹ mie sz kaæ w na szym kra ju mo ¿ na za -
sta na wiaæ siê nad tym, czy ten ko nie cz ny, ale nie wy sta r czaj¹cy wa ru nek spo -
wo du je, ¿e bêd¹ oni in te gro waæ siê ze spo³ecze ñ stwem przy j muj¹cym. Ja kie -
ko l wiek pró by wdra ¿a nia pro gra mów in te gra cji osób, któ re na wet nie pla nuj¹
po zo sta nia w na szym kra ju s¹ ska za ne na po ra ¿ kê. Spra wa do stê pu do mie sz -
kañ i szan sa na po zy ska nie go dzi wych za ro b ków s¹ dla wiê kszo œci ucho dŸ ców 
de cy duj¹cym czyn ni kiem o pod jê ciu de cy zji po szu ki wa nia le p sze go ¿y cia
poza Polsk¹. Ta k ¿e ci, któ rzy nie s¹ w sta nie b¹dŸ nie pla nuj¹ za ra biaæ na
utrzy ma nie swo jej ro dzi ny, lecz ¿yæ dziê ki wspa r ciu in sty tu cji po mo cy
spo³ecz nej w Pol sce po pro stu nie otrzy maj¹ wy sta r czaj¹cej ilo œci œro d ków,
aby ¿yæ na po zio mie mi ni mum eg zy sten cji. 

Poza tymi klu czo wy mi spra wa mi wp³ywaj¹cymi na pod jê cie de cy zji o wy -
je Ÿ dzie z Pol ski to wa rzy szy im ne ga ty w na oce na dzia³ania pol skiej s³u¿by
zdro wia. Jest to w du ¿ej mie rze wy pa d kow¹ wy so kich ocze ki wañ. Wiele
z tych uty ski wañ na opie kê me dyczn¹ w na szym kra ju, po dzie laj¹ oby wa te le
pol scy. Ucho dŸ cy te man ka men ty od bie raj¹ jako dys kry mi na cjê, któ rej me -
cha ni z my, jak wy ¿ej za zna czo no, s¹ w ob rê bie s³u¿by zdro wia wy twa rza ne
wo bec ucho dŸ ców.

Wy da je siê, ¿e w tym kon te k œcie dzia³al noœæ in sty tu cji odpo wie dzia l nych
za in te gra cjê ucho dŸ ców z pol skim spo³ecze ñ stwem ma zna cze nie dru go rzêd -
ne. Jed nak i one rów nie¿ pra cuj¹ nie wy do l nie. Ty l ko przed sta wi cie le in sty tu -
cji po mo cy spo³ecz nej, bez po œred nio re a li zuj¹cych Indy widu a l ne Pro gra my
In te gra cji (PCPR-ów, MO P S -ów, MO PR -ów), ro zu miej¹ ich pro ble my i znaj¹ 
ich sy tu a cjê prawn¹. Jed nak nie s¹ w sta nie im po móc, ze wzglê du na zbyt
s³abe moce prze ro bo we. Je den pra co w nik so cja l ny za j mu je siê tak¹ ilo œci¹ ro -
dzin ucho dŸ czych, ¿e indy widu a l ne po dej œcie do ich pro ble mów nie jest mo ¿ -
li we. Da siê za uwa ¿yæ ta k ¿e wy stê po wa nie zja wi ska b³êd ne go ko³a. Urzêd ni -
cy nie widz¹c czê sto sen su w swo jej pra cy, po le gaj¹cej na in te gro wa niu osób,
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któ re zin te gro waæ siê „nie chc¹”, po pa daj¹ w ru ty nê. Na le ¿y wy ra Ÿ nie pod kre -
œliæ, ¿e zni we lo wa nie wiê kszo œci czyn ni ków wy py chaj¹cych ucho dŸ ców
z Po l ski jest poza za siê giem pra co w ni ków so cja l nych, re a li zuj¹cych Indy -
widu a l ne Pro gra my In te gra cji. Trud no za tem mo wiæ o sku te cz no œci lub nie -
sku tecz no œci sa mych pro gra mów, gdy¿ ich nie po wo dze nie wy ni ka z tego, i¿
wie le si³ wy py cha ucho dŸ ców z Pol ski, nie daj¹c ko nie cz nych pod staw do roz -
po czê cia pro ce su in te gra cji. Inne in sty tu cje, z któ ry mi sty kaj¹ siê ucho dŸ cy
(na wet je ¿e li zgod nie z prze pi sa mi s¹ zaan ga ¿o wa ne w re a li za cjê pro gra mów
in te gra cji), nie s¹ przy go to wa ne do ja kie goko l wiek ich wspie ra nia – mowa
prze de wszy stkim o opi sa nych wcze œ niej urzê dach pra cy.

Ko le j nym ele men tem b³êd ne go ko³a, w któ re wpa daj¹ ucho dŸ cy w Pol sce,
jest ich nie zna jo moœæ jê zy ka pol skie go. W wiê kszo œci oœro d ków dla ucho dŸ -
ców oraz w mia stach, gdzie po zo staj¹ oni po przy zna niu im sta tu su, le kcje jê -
zy ka pol skie go s¹ orga ni zo wa ne w spo sób nie wy sta r czaj¹cy do na ucze nia siê
go. Jed nak du¿a czêœæ ucho dŸ ców, któ rzy z in nych wzglê dów nie pla nuj¹ po -
zo staæ w Pol sce, na wet z ta kich le kcji nie ko rzy sta b¹dŸ nie ko rzy sta w pe³ni,
w myœl przy to czo nej wcze œ niej za sa dy: my uda je my, ¿e was uczy my, wy uda je -
cie, ¿e siê uczy cie. Po wo du je to w kon se k wen cji zmnie j sze nie ich szans na ryn -
ku pra cy oraz utrud nia po ru sza nie siê w in sty tu cjach, któ rych pra co w ni cy
pos³uguj¹ siê ty l ko jê zy kiem pol skim.

Kto za tem „chce” po zo staæ w Pol sce? S¹ to ci ucho dŸ cy, któ rzy mog¹ po ra -
dziæ so bie na pol skim ryn ku pra cy. Dys po nuj¹ bo wiem kwa lifi ka cja mi, dziê ki
któ rym bêd¹ za ra biaæ go dzi wie w Pol sce. Do ty czy to prze de wszy stkim osób
po chodz¹cych z kra jów, w któ rych po wszech na jest zna jo moœæ jê zy ków, przy -
nosz¹cych re a l ne ko rzy œci na wspó³cze s nym ryn ku pra cy – pra cuj¹ w Pol sce
jako ich na uczy cie le. S¹ rów nie¿ przy pa d ki osób po chodz¹cych z Cze cze nii,
któ re maj¹ wy kszta³ce nie po szu ki wa ne w Pol sce i dziê ki nie mu mog¹
siê utrzy maæ. Oczy wi œcie s¹ oso by, któ re nie mog¹ wo bec Pol ski za sto so waæ
hirs ch ma no wskiej stra te gii roz sta nia. Dzie je siê tak w przy pa d ku osób wy klu -
czo nych ze spo³ecz no œci cze cze ñ skiej, któ re w od ciê ciu od sie ci mi gran c kich
s¹ nie ja ko „ska za ne” na po zo sta nie w Pol sce.
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