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1. Wstęp 

Niniejszy dokument stanowi w istocie krótkie opracowanie notatek z szeregu 

przeprowadzonych spotkań. Wysłuchaliśmy zarówno cudzoziemców, jak i osób 

na co dzień realizującymi działania na rzecz imigrantów, głównie tych 

pochodzących z Europy Wschodniej, a w szczególności z Ukrainy. Zależy nam 

aby niniejszy dokument pozycjonowany był zgodnie z założeniami 

przyświecającymi jego wytworzeniu. W związku z tym należy zaznaczyć, że 

opracowanie to nie aspiruje do roli ekspertyzy na podstawie której możliwe 

byłoby bezpośrednie rozpoczęcie realizacji działań z obszaru wsparcia 

integracji. Wierzymy, że niniejszy dokument stanowił będzie cenne źródło przy 

poszukiwaniu punktu wyjścia w procesie projektowania rozwiązań 

wychodzących naprzeciw oczekiwaniom cudzoziemców i organizacji 

działających w Opolu na ich rzecz. W takiej roli pomóc on może w przyszłych 

pracach koncepcyjnych i planistycznych. Jesteśmy pełni nadziei, że już przyszły 

rok przyniesie okazję do realizacji wartościowych działań w tym, jakże 

wymagającym, a w ostatniej dekadzie także ustawicznie przybierającym na 

znaczeniu, obszarze pożytku publicznego jakim jest integracja cudzoziemców. 

 

2. Metodyka realizacji wywiadów 

Spotkania odbywały się w formie dialogu indywidualnego, który stanowił formę 

wywiadu pogłębionego. Zgodnie z podręcznikiem dla trenerów dialogu 

i transformacji konfliktu Nansen Center for Peace and Dialogue, Dialog 

facylitowany opiera się na głębokim szacunku dla ludzkiej wiedzy, zdolności 

i możliwości. Chodzi o taki rodzaj wiedzy, który nie jest związany z formalnym 

poziomem wykształcenia, a raczej wynika z szerokiego, osobistego 

doświadczenia życiowego. Podejście to pozwala uczestnikom swobodnie 

wyrażać siebie, rozwijać się w miarę postępowania dialogu oraz wspierać 

rozwój innych. Zadaniem trenera jest dyskretne prowadzenie tego procesu. 

Głównymi zasadami metodyki są: aktywne słuchanie, zadawanie dobrych pytań 

oraz pokora. W praktyce tego typu aktywność sprawdza się najlepiej wtedy, gdy 



stanowi część procesu zmierzającego w pewnym kierunku, jednak bez 

zdefiniowanego celu.1 

 

3. Grupa docelowa 

Spotkania na podstawie których zebrano przedstawiony poniżej materiał 

zostały przeprowadzone łącznie z 12 osobami podczas szeregu spotkań 

z których część była pogłębiana w celu dostarczenia informacji, wymagających 

od uczestników dodatkowej refleksji. Zrealizowano w szczególności 8 spotkań 

wstępnych i pogłębionych, a następnie w toku realizacji podjęto decyzję 

o rozszerzeniu zakresu o dodatkowe  2 spotkania. 

Pośród osób, które wypowiadały się w ramach przeprowadzonych wywiadów 

było: 

• Ośmioro Polaków lub Polek pracujących z cudzoziemcami 

• Troje osób reprezentujących jednostki publiczne 

• Cztery osoby, które przyjechały do Polski z Ukrainy 

• Pięcioro liderek i liderów organizacji pozarządowych działających 

w obszarze integracji cudzoziemców 

• Dziewięć kobiet i trzech mężczyzn 

Wybór grupy oparty był o bezpośrednie spotkania przeprowadzone przed 

rozpoczęciem realizacji projektu, które autorzy niniejszego dokumentu odbyli 

z Centrum Dialogu Obywatelskiego (UM Opola), Konsulatem Honorowym 

Ukrainy w Opolu oraz osobą cudzoziemskiego pochodzenia aktywnie działającą 

na rzecz swojego środowiska (personalia niejawne). Podczas spotkań ujawniono 

krąg osób dotychczas angażujących się w działalność w obszarze integracji 

cudzoziemców w Opolu. Jednocześnie w związku z informacjami uzyskanymi 

w toku wywiadów wstępnych do grona uczestników dołączone zostały 

dodatkowe osoby. Dodatkowo warte podkreślenia jest nastawienie na 

spotkanie i dialog z osobami, które posiadają doświadczenie w realizacji działań 

 
1 “The Nansen Handbook for Trainers in Dialogue and Conflict Transformation” Tatjana Popovic, Christiane 
Seehausen i Norunn Grande 2018 



na rzecz cudzoziemców w Opolu, a nie koniecznie jedynie na osoby, które same 

pochodzą z zagranicy. Jednocześnie przeprowadzone działanie nie miało 

charakteru badania statystycznego, które miałoby cechować się odpowiednią 

próbą i reprezentować możliwie proporcjonalny przekrój społeczny. 

4. Zastrzeżenie dotyczące treści wywiadów 

Treść rozmów przeprowadzonych w ramach realizacji zadania pozostaje 

poufna. Umieszczone w niniejszym raporcie informacje stanowią jeden 

z rezultatów procesu, który odpowiada bezpośrednim celom projektu, jednak 

nie ujawnia treści wypowiedzi uczestników w całości. 

 

5. Ujawnione potrzeby 

5.1. Obszar funkcjonowania i uzupełniania oferty punktów informacyjno-

integracyjnych dla cudzoziemców (w formie wypowiedzi przytoczonych 

wprost): 

• Ciągłego, dynamicznego dostosowywania oferty punktu do 

zmieniających się potrzeb (prezentowane dziś rozwiązania już 

częściowo wydają się nieaktualne) 

• Współpracy pomiędzy realizującymi podobne zadania 

punktami/jednostkami miejskimi, wojewódzkimi, pozarządowymi itd. 

• Kursy języka polskiego (także w kontekście egzaminów związanym 

z ubieganiem się o prawo stałego pobytu) z naciskiem na „żywy język” 

• Spotkania ze strażą graniczną, policją i jednostkami odpowiedzialnymi 

za pobyt cudzoziemców w Opolu 

• Wspieranie wolontariatu realizowanego przez cudzoziemców 

• Informacje na temat karty pobytu; uzyskania numeru PESEL, 

zameldowania, wynajęcia mieszkania,  

• Szkolenia lub wsparcie w przygotowywaniu podań i dokumentów 

urzędowych 

• Uwzględnienie języka rosyjskiego jako kluczowego dla cudzoziemców 

pochodzących z Europy Wschodniej 



• Zwracanie uwagi na niuanse obowiązującego prawa, szczególnie 

w zakresie wykazującym odmienne przepisy niż te w krajach 

pochodzenia cudzoziemców 

• Działania także w formie on-line 

• Wsparcie w uzyskiwaniu kredytów (w zakresie gromadzenia 

właściwych dokumentów itp.) 

• Ciągłe informowanie w zakresie przyjętej polityki wobec pandemii 

COVID-19 (w związku z odmiennymi informacjami i stanowiskami 

władz w krajach pochodzenia poszczególnych osób) 

• Wsparcie w problemach na gruncie cywilno-prawnym, np. wobec 

nadużyć w pośrednictwie pracy czy wynajmie mieszkań 

• Uwzględnienia specyfiki osób różnego pochodzenia (np. gruzińskiego, 

białoruskiego, azerskiego czy mołdawskiego, ale także z krajów 

azjatyckich czy afrykańskich) wobec przytłaczającej większości 

imigrantów z Ukrainy (ponad 53% wszystkich cudzoziemców w Polsce 

wg danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, stan na początek 2021 

roku) 

• Uwzględnić zupełnie odmienną od europejskiej specyfikę imigrantów 

z państw afrykańskich i azjatyckich, w szczególności w grupie 

studentów (mowa głównie o osobach pochodzących z Nigerii, Kongo, 

ale także Nepalu), szczególnie w obliczu wzrostowej tendencji udziału 

tych narodowości w ogólnej liczbie cudzoziemców przebywających 

w Opolu 

• Uwzględnienie wzrastających potrzeb w zakresie wsparcia 

eksperckiego w obszarze działalności gospodarczej 

• Wsparcie w tematyce związanej z dostępem do mieszkań, jak formy 

najmu, ale także na przykład dostęp do TBS 

• Wsparcie psychologiczne (najlepiej w języku rosyjskim) 

• Możliwość spotkań z osobami, które mieszkając w Polsce od wielu lat 

mogłyby opowiedzieć o swoich doświadczeniach jako cudzoziemcy 

budujący swoje życie w nowym miejscu i jak radzi sobie z trudnościami 



• Przygotowanie na potrzeby potencjalnych nowych fal imigracyjnych, 

które mogą być związane z napiętą sytuacją polityczną i ryzykiem 

wojny 

• Uwzględnienie dwukierunkowości integracji – nie tylko cudzoziemcy 

się powinni integrować, ale należy także prowadzić działania 

zmierzające do tego, aby Polacy zintegrowali się z osobami spoza 

Polski 

• Ciągłość działań 

Dodatkowy komentarz autorów opracowania: 

  Rozmówcy wskazywali na potrzebę realizacji działań w obszarze 

integracji cudzoziemców w sposób zakładający regularną, np. kwartalną 

ewaluację, co stanowiłoby odpowiedź na postulat ciągłej i dynamicznej 

aktualizacji form wsparcia. Postulat przede wszystkim dotyczy cyklicznego 

procesu oceny potrzeb, wdrażania rozwiązań i ewaluacji. Jako przykład 

podaje się ciągłe ukierunkowanie na potrzeby osób, które przebywają 

w Polsce krótko, podczas, gdy potrzeby cudzoziemców jako zbiorowości 

zmieniają się z czasem, a oczekiwane wsparcie powinno być bardziej 

specjalistyczne, np. w obszarze działalności gospodarczej. Obsłużenie 

potrzeb wzrastających wraz z rozwojem firm prowadzonych przez 

cudzoziemców w Opolu było podkreślone więcej niż raz. Rozmówcy 

wskazywali w szczególności, że realnymi wyzwaniami dla nich stają się dziś 

już nie procedury legalizacji pobytu itp., a raczej zawiłości prawa 

podatkowego czy procedury rejestrowe. Wpisuje się to także w opisywaną 

potrzebę ułatwienia cudzoziemcom, dostrzeżenia różnic w funkcjonowaniu 

systemu prawnego pomiędzy Polską, a krajami ich pochodzenia (co wymaga 

naturalnie szerokiej analizy prawnej). 

  Dla niektórych zaskakującym może być kilkakrotne wskazywanie 

na język rosyjski jako optymalny do komunikacji dla obywateli Państw 

historycznie związanych z blokiem sowieckim. Dotyczy to także osób, które 

osobiście żywią urazę lub niechęć do samej Rosji, jednak posługują się 

językiem rosyjskim z przyzwyczajenia lub pragmatyzmu. 



5.2. Obszar potrzeb związanych z dziećmi i młodzieżą 

• Stworzenie okazji do spotkania w grupach rówieśniczych 

• Wsparcie informacyjne dot. Otwierania kont bankowych dla osób 

niepełnoletnich 

• Więcej niż jedna godzina języka polskiego w tygodniu w szkole 

• Rzetelne przygotowanie programu nauczania języka polskiego dla 

obcokrajowców (dziś jest to albo marnowanie czasu, albo zadania 

z zakresu gramatyki i ortografii, które mają relatywnie małą wartość 

praktyczną) 

• Uzupełnienie oferty edukacyjnej o lekcje integracyjne uwzględniające 

zajęcia plastyczne czy muzyczne (dziś zajęcia są często indywidualne 

i dzieci i młodzież nie mają okazji spotkać się z innymi dziećmi 

z podobnej sytuacji życiowej) 

• Wsparcie w sytuacji wyobcowania i trudności w nawiązywaniu relacji 

koleżeńskich 

• Uwolnienie od stygmatyzowania związanego z brakiem znajomości 

języka polskiego 

• Nauka języka polskiego w formie konwersatoriów bez nadmiernego 

zwracania uwagi na gramatykę czy popełnianie błędów 

• Podejście pedagogiczne pomagające zniwelować wstyd i nieśmiałość 

związaną z brakiem dostatecznej, w opinii dzieci, znajomości języka 

polskiego 

• Dostosowanie tempa nauki do specyfiki młodych osób, które 

jednocześnie zmagają się z nauką języka i niemal nie mają czasu dla 

siebie 

• Wsparcie w procedurach związanych z ubezpieczeniem 

• Wsparcie w tłumaczeniu dokumentów jak np. karty szczepień 

• Możliwość korzystania ze świetlic 

• Oferta zajęć sportowych oraz nauki tańca 

• Wsparcie w ubieganiu się o miejsce w żłobku czy przedszkolu 

(w szczególności w sytuacji gdy ktoś jest w Polsce stosunkowo krótko, 



a zapisy w poszczególnych placówkach często obowiązują na wiele 

miesięcy przed rozpoczęciem korzystania z niej) 

• Poważne traktowanie w szkołach (dziś zdarza się, że nauczyciele 

podczas lekcji polskiego dla 13-letnich obcokrajowców, dają dzieciom 

kolorowanki dla przedszkolaków) 

• Ochrona przed zachowaniami nacjonalistycznymi, w tym 

z bezpośrednią przemocą lub bezpodstawnymi oskarżeniami o różne 

przewinienia w sytuacji kiedy dziecko nie potrafi się przed tym obronić 

 

5.3. Obszar potrzeb związanych z kulturą 

• Lepszy dostęp do szkoły muzycznej – jasne kryteria 

• Zainteresowanie ze strony Polaków kulturą mieszkających w Opolu 

cudzoziemców i jej docenienie 

• Możliwość obejrzenia np. meczu reprezentacji swojego kraju w lokalu 

lub przestrzeni publicznej 

 

5.4. Obszar współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i 

instytucjami wsparcia cudzoziemców 

• Przełamanie braku zrozumienia dla możliwości współpracy bez 

jednoczesnej konkurencji 

• Spójność i uczciwość wobec siebie – szacunek dla pomysłów 

i własności indywidualnej 

• Budowanie zaufania w czystość intencji innych organizacji 

• Wyjaśnienie roli konsulatu honorowego i różnic względem konsulatu 

generalnego 

• Współpraca konsulatu honorowego z wszystkimi organizacjami 

działającymi na rzecz cudzoziemców 

• Poczucie niezależności w podejmowanych aktywnościach 

• Lobbowania w sprawie uproszczenia i stałości przepisów regulujących 

pracę, działalność i obowiązki podatkowe cudzoziemców 



• Realizacji projektów międzykulturowych, nieskupiających się na 

konkretnej nacji (także po to aby uniknąć agresji ze strony grup 

nastawionych wrogo do Ukraińców) 

• Rzetelna ocena ofert spływających w obszarze integracji 

cudzoziemców, aby zapewnić optymalną formę prowadzenia działań 

(np. nie prowadzić zajęć on-line w nieprzystępnych godzinach, 

a oczekiwać dobrego dostosowania do potrzeb) 

• Możliwość wykorzystania Centrum Integracji (rozumianego jako stały 

punkt wsparcia prowadzony jako działanie w obszarze zadań 

publicznych) jako miejsca łączącego zaangażowanie różnych 

organizacji przy komplementarnych działaniach i stworzenie stałej 

oferty współpracy 

Dodatkowy komentarz autorów opracowania: 

  Kilkakrotnie uczestnicy dialogu wskazywali na swoje wątpliwości 

dotyczące właściwości poszczególnych instytucji i organów. Dotyczyło to 

zarówno różnic kompetencyjnych pomiędzy urzędem marszałkowskim, 

a urzędem wojewódzkim, jak i pomiędzy konsulatem generalnym 

i honorowym. Oceniamy to jako zrozumiałe, gdyż nasi rozmówcy wprost 

wskazywali, że często nie wiedzą gdzie udać się z jaką sprawą. Dodatkowo 

na podkreślenie zasługuje potrzeba stałości, a przynajmniej 

przewidywalności prawa. Choć jest to potrzeba, którą jak się zdaje, Polacy 

formułują równie często, to w przypadku cudzoziemców, niepewność tego 

czy w jakimś obszarze nie grozą mu konsekwencje związane 

z nieznajomością przepisów, może być duża. 

  Powyższy obszar zbiera także oczekiwania stawiane wobec 

przyszłych projektów publicznych, o charakterze centrum informacji dla 

cudzoziemców lub centrum integracji cudzoziemców, które miałyby 

funkcjonować w Opolu. Tego też dotyczą sugestie związane z łączeniem 

w jednym miejscu komplementarnych działań. Padały opisy wizji realizacji 

w których realizacja działań informacyjnych prowadzonych przez 

pracowników sektora publicznego, kończąc się o godz. 17:00 



ustępowałaby miejsca działaniom o charakterze kulturalnym czy wprost 

integracyjnym. Podobnie postulat realizacji działań ukierunkowanych na 

przedstawicieli różnych nacji czy koordynacji projektów realizowanych na 

rzecz integracji cudzoziemców przez różne instytucje i organizacje. 

5.5. Obszar potrzeb związanych z pracą zawodową 

• Zrównanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej pomiędzy 

obywatelami Unii Europejskiej i innymi cudzoziemcami 

• Klarownych i skutecznych zasad uznawania dyplomów i uprawnień 

zawodowych uzyskanych w kraju pochodzenia 

• Wsparcie doradców w problemach z uznaniem kwalifikacji, 

nostryfikacją dyplomu 

 

5.6. Obszar potrzeb osobistych 

• Potrzeba obcowania z osobami do których ma się zaufanie 

(w szczególności w sytuacji braku znajomości języka polskiego co 

naraża na nadużycia ze strony innych) 

• Wsparcie ze strony instytucji i organizacji na samym początku pobytu, 

który jest bardzo trudny 

• Bycie ocenianym w oparciu o rzeczywiste kompetencje, a nie patrząc 

na pracę i status społeczny w Polsce 

• Odcięcie się od stereotypowego klasyfikowania osób pod kątem 

narodowości 

• Równego traktowania w instytucjach publicznych (podczas gdy dziś 

dla cudzoziemców wydzielanie są np. osobne wejścia do urzędu) (za 

przykład podają Urząd Wojewódzki w Opolu) 

• Możliwość rozwijania swoich talentów, również w obszarze 

zawodowym 

• Wyrwanie się ze schematu poruszania się jedynie między domem, 

a pracą 



• Niezależne podejście ze strony instytucji publicznych do osób, które 

przebywają w Polsce na stałe 

• Wzmożonej edukacji społeczeństwa polskiego (w tym dzieci 

i młodzieży) w zakresie szkód czynionych przez antyukraińskie akcje 

plakatowe (dochodzi do takich sytuacji jak wyzywanie osób z Ukrainy 

od „banderowców”) 

Dodatkowy komentarz autorów opracowania: 

W obszarze potrzeb osobistych odnajdujemy echo potrzeb wyrażonych 

w pozostałych obszarach. Uczestnicy spotkań wskazywali tym samym, że 

braki, których doświadczają nie sprowadzają się jedynie do praktycznych 

trudności, ale mają odzwierciedlenie w ich ogólnym poczuciu dobrostanu. 

Przykładowo: ze względu na trudności z uznawaniem uprawnień 

zawodowych w Polsce, cudzoziemcy niejednokrotnie doświadczają 

poczucia degradacji z strukturze społecznej, ze względu na brak 

możliwości pracy w obszarze, w którym mogliby się w pełni realizować 

(np. weterynarz pracujący w Polsce jako pomocnik budowlany). Lub: 

Osoby przebywające w Polsce na stałe, często od wielu lat obserwują wiele 

działań, które w ich odczuciu kierowane są do osób przebywający w Polsce 

krótko lub czasowo, podczas gdy ich potrzeby są inne. Ze względu na brak 

osobnej oferty osoby te mogą czuć się pominięte. 

6. Podsumowanie 

Krótkie, bo realizowane w ciągu zaledwie 4 tygodni działanie oparte 

o zaproszenie do dialogu, przyniosło w wypadku omawianego tematu bardzo 

obszerną listę zagadnień wskazywanych jako potrzeby. Pogrupowanie ich 

w zaproponowane sekcje pozwala na określenie obszarów życia 

cudzoziemców, które w największym stopniu dają się odczuć jako potrzeby 

wciąż niezaspokojone. Oczywiście powyższe zestawienia stanowią jedynie 

informację na poziomie deklaratoryjnym i bez kontynuowania procesu, 

w szczególności doprowadzenia do konfrontacji pewnych rozbieżnych 

punktów widzenia różnych środowisk, nie sposób jest zagłębić się w rzeczywistą 



strukturę tego co jest głoszonym hasłem, co jest postrzegane przez 

poszczególne osoby jako ich najlepszy interes, a co wreszcie stanowi 

podstawowy powód dla którego owe hasła głoszą, a swoje interesy chcą 

realizować.  

 

W związku z powyższym rekomendujemy zaplanowanie dalszych działań 

zmierzających do wytworzenia przestrzeni porozumienia pomiędzy 

indywidualnymi aktywistami, liderami organizacji pozarządowych oraz 

jednostek i instytucji publicznych działających w obszarze integracji 

cudzoziemców. Wierzymy że facylitacja dialogu jest drogą, która w średnim 

terminie (3-12 miesięcy) jest w stanie diametralnie zmienić relacje, które dziś 

bezpośrednio wpływają na podejmowanie i efektywność współpracy.  

 

Jednocześnie we wszystkich działaniach obejmujących prace koncepcyjne 

i planistyczne dla przyszłych rozwiązań w omawianym obszarze, sugerujemy 

przyjęcie spostrzeżeń zebranych w niniejszym dokumencie jako punktu wyjścia 

do pogłębionej analizy. Ufamy, że w tym kontekście poziom ogólności 

niniejszego opracowania nie będzie barierą, a raczej stanowić ono będzie 

wygodne źródło odniesień do rzeczywistości obserwowanej oczami osób 

zaangażowanych na co dzień w obszarze integracji cudzoziemców w Opolu. Co 

było też naszym celem przy jego przygotowaniu. 


