
 

 

 

 

ZESTAW REKOMENDACJI POWSTAŁYCH NA PODSTAWIE RAPORTU 

„CUDZOZIEMCY W WARSZAWIE, CZYLI JAK ZMIERZYĆ SIĘ  

Z NIEUNIKNIONYM” 

PROJEKT „WZMOCNIENIE TRAFNOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW  

W WARSZAWIE” JEST PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ OBSERWATORIUM W PARTNERSTWIE Z CENTRUM 

KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU M.ST. WARSZAWA, OŚRODKIEM EWALUACJI ORAZ 

STOWARZYSZENIEM VOX HUMANA I JEST REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OBYWATELE DLA 

DEMOKRACJI, FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EOG. 

 

1. Naczelną zasadą planowania działań m.st. Warszawy powinno być jasne i wprost 

uwzględnienie w myśleniu strategicznym faktu, że w Warszawie są i będą 

cudzoziemcy – będą oni się stawać coraz ważniejszą częścią społeczności 

miejskiej. 

 

2. Koniecznymi elementami takiego myślenia strategicznego jest: 

a) sformułowanie pożądanych wzorców i modeli integracji cudzoziemców  

w Warszawie, co dostarczy podstawy do stworzenia spójnej polityki  

i programu integracji – Warszawa obecnie nie ma pomysłu na cudzoziemców; 

b) przeformułowanie myślenia o cudzoziemcach na poziomie miejskich polityk: 

obok podejścia „cudzoziemiec – beneficjent pomocy” powinno pojawić się  

(a w przyszłości dominować) podejście „cudzoziemiec – zasób/kapitał 

rozwojowy dla miasta”.  

 

3. Towarzyszyć temu powinna zmiana podejścia służb i agend miejskich  

z „obsługi interesanta”, na wieloaspektowe „załatwienie sprawy mieszkańca”. 

Taka zmiana, która powinna dotyczyć wszystkich mieszkańców Warszawy, będzie 

szczególnie ważna dla cudzoziemskich mieszkańców. Miasto powinno dążyć do 

stworzenia centralnej ewidencji załatwianych spraw na poziomie pojedynczego 

mieszkańca (od spraw dotyczących administracji samorządowej do zespolonej), 

tak, żeby było widać z jaką sprawą przychodzi dany mieszkaniec i kto odpowiada za 

jej przeprowadzenie przez administrację. W przypadku cudzoziemców, zwłaszcza 

nowoprzybyłych, wszystkie ich sprawy powinny być załatwiane przez jedną 

osobę (asystent-urzędnik pilotujący sprawę cudzoziemca w poszczególnych 

wydziałach miejskich). 

 



 

 

 

4. Obecność cudzoziemców w Warszawie powinna znaleźć odzwierciedlenie  

w strategiach i programach działania miasta – potrzebna jest spójna strategia 

integracji cudzoziemców w Warszawie. Konieczne jest zatem: 

a) uspójnienie zapisów dotyczących cudzoziemców w poszczególnych 

dokumentach i programach miejskich (w szczególności w obszarach 

definicyjnych); 

b) uwzględnienie tematyki migrantów i cudzoziemców w Strategii Warszawa 

2030; 

c) stworzenie nadrzędnego Programu m.st. Warszawy dotyczącego cudzoziemców 

– oddzielnej strategii integracyjnej m.st. Warszawy uwzględniającej  

i prognozującej potrzeby, status, sytuację ekonomiczną i społeczną różnych 

kategorii cudzoziemców; 

d) stworzenie scenariuszy działań (w szczególności w obszarze mieszkalnictwa, 

pracy, edukacji, zdrowia oraz bezpieczeństwa) na kilka lat do przodu 

uwzględniających obecne trendy dotyczące migracji i osiedlania się 

cudzoziemców w Warszawie; 

e) stworzenie mechanizmów umożliwiających cudzoziemcom na równi  

z obywatelami polskimi partycypowanie w decyzjach samorządowych  

i rozwijaniu polityk publicznych miasta, zwłaszcza w obszarach dotyczących 

integracji – włączenie różnych przedstawicieli grup cudzoziemskich (działaczy 

społecznych, animatorów kultury, biznesmenów, naukowców, przedstawicieli 

zawodów cieszących się społecznym prestiżem) w strategiczne działania 

związane z polityką integracyjną m.st. Warszawy; 

f) stworzenie systemu aktywnej „polityki zagranicznej” promującej Warszawę 

jako docelowe miejsce dla różnych kategorii cudzoziemców pochodzących  

z różnych krajów. Taka polityka powinna podkreślać szanse wieloaspektowego 

(zawodowego, społecznego, ekonomicznego, edukacyjnego) rozwoju dla 

jednostek i grup cudzoziemskich, które im oferuje (może oferować) Warszawa. 

Taki system mógłby być stworzony we współpracy z pracodawcami (sektory 

prywatny i samorządowy) oraz placówkami edukacyjnymi, w tym zwłaszcza 

publicznymi i prywatnymi uczelniami wyższymi. W realizację tej „polityki” 

(formułowania jej celów i praktycznych rozwiązań) należy włączyć 

przedstawicieli różnych grup cudzoziemskich, którzy postrzegani są jako jej 

(formalni i nieformalni) liderzy, a którzy jednocześnie są już zintegrowani ze 

społeczeństwem większościowym.  

 



 

 

 

5. Kompleksowe podejście do problematyki cudzoziemców w Warszawie powinno 

objąć działania organizacyjne, diagnostyczne i informacyjne – dla zapewnienia 

niezbędnej wiedzy o sytuacji cudzoziemców w Warszawie potrzebne jest: 

a) powołanie koordynatora, który podjąłby współpracę z właściwymi instytucjami 

w celu systematycznego zbierania informacji o problematyce cudzoziemskiej,  

a także ujednolicania sposobu ich gromadzenia oraz stosowanych klasyfikacji  

i definicji; 

b) stworzenie jednego, ogólnomiejskiego i spójnego systemu zbierania danych  

o cudzoziemcach i repatriantach (w tym osobach posiadających tzw. kartę 

Polaka) w różnych obszarach dotyczących profilu cudzoziemców, ich 

funkcjonowania w Warszawie jako mieszkańców oraz działań podejmowanych 

przez służby miejskie (m.in. liczba cudzoziemców, kraj pochodzenia, 

wykształcenie, zameldowanie, pomoc społeczna i usługi dla migrantów, 

szkolnictwo na wszystkich poziomach, służba zdrowia itp.); 

c) prowadzenie systematycznych badań dotyczących potrzeb i problemów 

migrantów zamieszkujących w Warszawie lub w niej pracujących (w tym także 

dotyczących relacji pomiędzy migrantami a społeczeństwem większościowym), 

analizowanie danych ilościowych i jakościowych dotyczących cudzoziemców 

(w szczególności mapowanie); 

d) udostępnianie danych oraz wyników badań (w miarę możliwości prawnych) 

wszystkim zainteresowanym urzędom, instytucjom, organizacjom 

pozarządowym i innym zainteresowanym podmiotom w celu rozpoznawania  

i monitorowania istniejących trendów migracyjnych. Dane i wyniki badań 

powinny być wykorzystywane w celu prowadzenia skutecznej polityki 

integracyjnej poprzez odpowiednie wykorzystanie zasobów ludzkich  

i materialnych, zbudowanie systemu integracji kulturowej i zawodowej, 

zbudowanie miejskiego systemu polityki grantowej i in.; 

e) współpraca z organizacjami pozarządowymi i eksperckimi, a także 

przedstawicielami samych społeczności migranckich, w celu rozpoznania oraz 

bieżącego monitorowania potrzeb tych grup, a także skali istniejących zasobów 

z jednej strony, z drugiej zaś trudności i problemów. 

 

6. Taki system wiedzy o problemach i zasobach cudzoziemców w Warszawie 

powinien stać się bazą do prowadzenia działań, programów i projektów 

dostosowanych do realnych (zdiagnozowanych) problemów. Pozwoli to na 

prowadzenie polityki miejskiej wobec cudzoziemców rozumianej jako polityki 



 

 

 

opartej o dowody, a zatem określanie jej celów i zadań (programów/projektów) na 

podstawie rzetelnych danych dotyczących potrzeb odbiorców (diagnoza). 

7. Partnerami instytucji miejskich w realizacji powyższych działań powinny być 

organizacje pozarządowe – w ramach współpracy z nimi należy uwzględnić: 

a) stworzenie systemu wymiany informacji o działaniach, projektach  

i programach realizowanych przez poszczególne urzędy, instytucje miejskie  

(w tym zlecanych NGO) a także prowadzonych samodzielnie przez organizacje 

pozarządowe w celu zwiększenia stopnia komplementarności działań oraz 

ograniczenia sytuacji dublowania działań skierowanych do tych samych grup 

cudzoziemców. System takiej wymiany informacji powinien stać się elementem 

wspomnianego wyżej systemu wiedzy; 

b) przyznanie priorytetu dla programów wieloletnich realizowanych przez NGO 

na rzecz cudzoziemców i zwiększenie środków finansowych na realizację takich 

programów; 

c) stworzenie programów grantowych, w których promowane będą:  

 projekty integracyjne oparte na wspólnych, cyklicznych działaniach 

prowadzonych w zróżnicowanych narodowo, kulturowo i ekonomicznie 

grupach składających się z cudzoziemców i członków społeczeństwa 

większościowego; 

 cykliczne projekty pomocowe;  

 projekty skierowane do migrantów/cudzoziemców o wysokim kapitale 

społecznym/kulturowym/ekonomicznym, którzy w krótkiej perspektywie 

mogliby stanowić ważny zasób dla Warszawy; 

d) wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych prowadzonych przez 

cudzoziemców w postaci szkoleń, konsultacji itp. dotyczących m.in. pisania 

wniosków, zarządzania projektami, księgowości w organizacjach 

pozarządowych etc.; 

e) wprowadzenie linii finansowej w oparciu o małe granty dedykowane 

organizacjom pozarządowym prowadzonym przez cudzoziemców  

– z uproszczoną procedurą, aby umożliwić pozyskanie środków na zadania 

osobom o niższych kompetencjach językowych czy mniejszej znajomości 

procedury pisania projektów;  

f) dopisanie obowiązku przeprowadzenia diagnozy stanowiącej uzasadnienie 

realizacji projektu do regulaminów Otwartych Konkursów Ofert dotyczących 

cudzoziemców;  

g) systematyczna ewaluacja projektów realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, oraz programów miejskich dotyczących cudzoziemców pod 



 

 

 

kątem trafności, skuteczności i użyteczności, a zwłaszcza trwałości zmian  

i efektów wywoływanych przez podejmowanie działania. 

 

8. Miasto stołeczne Warszawa, poprzez różne swoje instytucje i agendy, powinno 

dążyć do wprowadzenia zmian w swoim funkcjonowaniu oraz wprowadzenia 

ułatwień i udogodnień dla cudzoziemców, takich jak: 

a) stworzenie i stałe aktualizowanie ogólnomiejskiego informatora/ podręcznika 

przeznaczonego dla nowych migrantów. Informator taki powinien być 

przygotowany w co najmniej kilku najpopularniejszych językach używanych 

przez migrantów osiedlających się w Warszawie i zawierać aktualne informacje, 

opisane prostym językiem, dotyczące tego, jak załatwić poszczególne sprawy 

związane z pobytem i zamieszkiwaniem w Polsce – od legalizacji, przez wynajem 

mieszkania, opiekę socjalną i zdrowotną, edukację (w tym naukę języka 

polskiego), uczestnictwo w kulturze, transport itp. Materiał ten powinien 

zawierać listę, adresy, numery telefonów i ulokowanie na mapie wszystkich 

potrzebnych instytucji, urzędów i organizacji pozarządowych oraz opis procedur 

załatwiania krok po kroku poszczególnych spraw i formalności. Informator 

powinien być ogólnodostępny w urzędach, przychodniach, szkołach, 

instytucjach kultury, uczelniach, itp. Powinna także zostać przygotowana 

aplikacja mobilna przeznaczona dla migrantów, zawierająca wszystkie treści 

informatora z częstymi aktualizacjami. Elementem pracy nad informatorem 

powinno być stworzenie platformy informacyjnej zbierającej wszystkie 

inicjatywy kierowane do cudzoziemców, a oferowane przez agendy miejskie, 

rządowe i pozarządowe (np. takie jaki telefon dla migrantów prowadzony przez 

IOM, itp.); 

b) doprowadzenie do funkcjonowania w mieście bezpłatnej, wielojęzycznej 

infolinii z całodobowymi dyżurami osób mówiących po polsku i – co najmniej – 

w kilku głównych językach używanych przez migrantów mieszkających  

w Warszawie. Infolinia powinna być przeznaczona zarówno dla migrantów jak  

i urzędników, lekarzy, pracowników służb mundurowych, opieki społecznej czy 

organizacji pozarządowych. Infolinia taka mogłaby powstać jako rozszerzenie 

działalności już istniejących (np. telefon IOM) lub stworzona od nowa we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

c) stworzenie systemu wsparcia samorządowych placówek edukacyjnych  

i instytucji kultury (np. bibliotek), które angażują się w projekty realizowane  

z udziałem, na rzecz i przez cudzoziemców oraz takimi, które współpracują  

z cudzoziemcami i stwarzają im odpowiednie (negocjowane z cudzoziemcami) 



 

 

 

warunki do integracji ze społeczeństwem większościowym (np. szkoły 

podstawowe realizujące dodatkowe kursy dla dzieci cudzoziemskich, które 

pozwalają im na szybszą naukę języka i poznanie kultury społeczeństwa 

większościowego itd.). Konieczne jest wieloaspektowe (medialne – 

wizerunkowe – finansowe) budowanie prestiżu tych instytucji i w efekcie 

włączenie instytucji miejskich, szczególnie instytucji kultury w realizację działań 

na rzecz cudzoziemców (domy kultury, biblioteki, ale także teatry czy muzea); 

d) wprowadzenie do urzędów pracy kompetentnych doradców zawodowych, 

którzy będą posługiwali się przynajmniej dwoma językami obcymi najczęściej 

używanymi przez migrantów; 

e) przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń antydyskryminacyjnych oraz  

z zakresu edukacji międzykulturowej dla urzędników i pracowników instytucji 

miejskich mających kontakt z cudzoziemcami. Zakres i obszar takich szkoleń 

powinien wynikać z uprzedniej diagnozy sytuacji i wytypowaniu kluczowych 

obszarów (punktów styku agendy miejskie-cudzoziemcy;  

f) podjęcie prac nad stworzeniem systemu wsparcia nauczania dzieci 

dwujęzycznych – poprzez systemowe szkolenia dla nauczycieli/pedagogów, 

zatrudnianie w szkołach asystentów międzykulturowych. Powinno się dążyć 

do stworzenia możliwie elastycznego systemu takiego wsparcia, pozwalającego 

na dostosowywanie przyjętego rozwiązania do sytuacji poszczególnych 

placówek edukacyjnych;  

g) podjęcie prac nad stworzeniem ogólnomiejskiego systemu pomocy migrantom 

(w szczególności uchodźcom) w zakresie zamieszkania obejmującego 

mieszkania socjalne, dodatki pozwalające wynająć mieszkanie, wsparcie  

w poszukiwaniu i wynajmowaniu mieszkań od osób prywatnych, itp. Właściwe 

będzie rozpoznanie rozwiązań obszarze stosowanych w tym przez inne państwa 

Unii Europejskiej (np. czeski system gratyfikacji dla osób wynajmujących 

mieszkania określonym kategoriom cudzoziemców).  


