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Informator dla cudzoziemców
Ubiegających się o ochronę i objętych ochroną w Polsce

Wstęp

Rozpoczęcie życia w nowym kraju to dla każdego człowieka ogromne wyzwanie. Jeśli ciągle
oczekujecie decyzji w sprawie swojego statusu prawnego, zapewne niecierpliwi Was
oczekiwanie. Jeśli otrzymaliście już w Polsce ochronę – będziecie teraz jednocześnie szukać
miejsca do zamieszkania, pracy, szkoły dla dzieci, możliwości zdobycia zawodu, nowych
znajomych, poczucia bezpieczeństwa, możliwości realizacji swoich zainteresowań – a to
wszystko w kraju, który jest ciągle obcy i niezrozumiały.
Nic nie będzie na początku łatwe.
Prawie na pewno na początku polska kultura będzie Was denerwować, jedzenie nie smakować, a
ludzie wokół będą wydawali się dziwni. Trudno się będzie porozumieć, będziecie też czuć, że
nikt Was nie rozumie.
Tak się właśnie czują ludzie, gdy znajdą się w innym kraju, o innej kulturze i zwyczajach:
Czeczeni w Polsce, Polacy w Irlandii, a Irlandczycy – w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście,
te uczucia mijają.
Układanie życia na nowo w nowym kraju wymaga czasu. To trochę tak, jakby życia uczyć się od
nowa.
A jednak z czasem sprawy zaczną się układać. Powoli będą Państwo rozumieć polskie słowa, z
czasem znajdziecie pracę i własny kąt, dzieci znajdą w szkole kolegów i koleżanki, zaczną
uprawiać sport, może Państwo znajdziecie w Polsce nowych znajomych?
Kto wie, jak jeszcze potoczą się Państwa losy?
Życzymy Państwu serdecznie, żeby pobyt w Polsce poprawił Waszą sytuację. Żeby dla Waszych
dzieci oznaczał życiową szansę i możliwości rozwoju. Życzymy też wytrwałości, abyście mogli
w Polsce spełnić swoje marzenia o bezpieczeństwie i spokojnym życiu.
Powodzenia!

Procedura o nadanie statusu uchodźcy

Status uchodźcy to forma ochrony ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju przed
prześladowaniem z powodu rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych albo
przynależności do określonej grupy społecznej. Każdy cudzoziemiec może poprosić w Polsce o
status uchodźcy. Jeśli nie ma ku temu powodów – jego wniosek zostanie odrzucony.
Ustalanie statusu uchodźcy ma charakter indywidualny – to znaczy, sytuacja każdego
cudzoziemcy rozpatrywana jest oddzielnie.
Polskie prawo przewiduje kilka różnych form ochrony – nie przewiduje jednak, aby
cudzoziemiec sam decydował, o jaką ochronę się ubiega. Cudzoziemcy mogą wystąpić o
ochronę składając wniosek o status uchodźcy. Polskie władze następnie mogą ich objąć statusem
uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym.

Procedura azylowa krok po kroku

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach rozpatrzenie wniosku o status uchodźcy powinno zająć do
sześciu miesięcy. Oto opis tej procedury:
• złożenie wniosku o status uchodźcy
Wniosek składa się z reguły na przejściu granicznym, do Straży Granicznej. Prawo dopuszcza
możliwość złożenia wniosku później, także na ręce Straży Granicznej. Cudzoziemiec, który
składa wniosek po nielegalnym przekroczeniu polskiej granicy, może zostać zatrzymany i
osadzony w areszcie.
Każda osoba dorosła, a także dziecko podróżujące bez opieki rodziców albo opiekunów
prawnych ma prawo złożyć osobny wniosek. Rodzice składają wniosek w imieniu
niepełnoletnich dzieci. Mąż może złożyć wniosek wspólnie z żoną (ona musi wyrazić na to
zgodę na piśmie) – ale żona ma prawo złożyć osobny wniosek, jeśli tak sobie życzy.
Razem z wnioskiem o status uchodźcy cudzoziemiec oddaje Straży Granicznej swój paszport. W
zamian otrzymuje Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca, które jest ważne 30
dni (po tym czasie wydawane są kolejne TZTC).
Od każdej osoby powyżej 14 roku życia pobierane są odciski palców. Te odciski palców
przesyłane są następnie do europejskiej bazy danych – w ten sposób każde państwo korzystające
z tej bazy (większość państw europejskich) może sprawdzić, kiedy i gdzie dany cudzoziemiec
składał wniosek o status uchodźcy.
Każda osoba, która występuje o status uchodźcy, także dzieci, jest fotografowana.

Straż Graniczna przesyła wniosek do Urzędu do Spraw Cudzoziemców – ta instytucja podejmuje
decyzję o nadaniu statusu uchodźcy.

• wywiad statusowy (w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców)
Wywiad statusowy to rozmowa cudzoziemca z pracownikiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców
na temat powodów, dla których prosi o status uchodźcy. To najważniejszy moment procedury –
na podstawie tego, co powie cudzoziemiec, władze zdecydują, czy potrzebuje ochrony.
Zaproszenie na wywiad statusowy wysyłane jest cudzoziemcowi na piśmie. W zaproszeniu
podany jest termin wywiadu. Jeśli z jakichkolwiek powodów w wymienionym terminie
cudzoziemiec nie może przyjechać na wywiad – koniecznie trzeba skontaktować się z Urzędem,
wyjaśnić, dlaczego termin jest nieodpowiedni i ustalić inny termin wywiadu.
Cudzoziemiec może zabrać ze sobą na wywiad pełnomocnika. Rolą takiej osoby jest
uczestniczenie w wywiadzie, przeglądanie akt sprawy i odbieranie korespondencji w sprawie
procedury i ‘pilotowanie’ sprawy. Aby pełnomocnik mógł pełnić swoją rolę, cudzoziemiec musi
go do tego pisemnie upoważnić.
Wywiad statusowy to - bez przesady - rozmowa, która może zaważyć na dalszym życiu
człowieka. Dlatego warto się do tej rozmowy przygotować. Typowe pytania w czasie wywiadu
dotyczą przyczyn wyjazdu, działalności politycznej (własnej albo rodziny), aresztowań czy
zatrzymań, kontaktów z bojownikami. Urzędnik będzie zadawał szczegółowe pytania. Warto
wcześniej przypomnieć sobie tyle szczegółów, ile tylko możliwe: na przykład, kiedy miały
miejsce aresztowania, na jak długo i dlaczego człowiek był zatrzymywany.
Warto przypomnieć sobie, co się wydarzyło przed przyjazdem, przypomnieć sobie daty,
nazwiska, nazwy miejsc. Zabrać dowody na potwierdzenie swoich słów (obdukcje lekarskie,
dokumenty potwierdzające zatrzymanie), jeśli nie zostały przekazane Urzędowi wcześniej.
Przebieg tej rozmowy ma charakter poufny – informacje przekazywane przez cudzoziemca są
wykorzystywane wyłącznie do ustalenia, czy potrzebuje ochrony międzynarodowej. Nie są
przekazywane instytucjom ani władzom (w kraju ani za granicą), które nie są bezpośrednio
zaangażowane w rozpatrywanie wniosku o status uchodźcy.
Wywiad prowadzony jest w obecności tłumacza, chyba, że pracownik Urzędu mówi w języku
cudzoziemca. Jest zapisywany po polsku. Po zakończeniu wywiadu jego zapis musi być
cudzoziemcowi odczytany – można wtedy zweryfikować nieścisłości, jeśli się je zauważy (w tej
sytuacji ważna jest obecność pełnomocnika). Cudzoziemiec otrzymuje kopię zapisu swojego
wywiadu.

•

wezwanie dotyczące możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań

Otrzymanie takiego wezwania może oznaczać, że decyzja w sprawie zostanie już wkrótce
wydana. Można wówczas zgłaszać ewentualne nowe dowody i przejrzeć akta swojej sprawy
(pełnomocnik także może to zrobić).

•

Decyzja w sprawie statusu w I instancji

Decyzja Urzędu do Spraw Cudzoziemców (I instancja) powinna zapaść w ciągu 6 miesięcy od
momentu złożenia wniosku. Jeśli tak się nie stanie, Urząd jest zobowiązany wyznaczyć nowy
termin rozpatrzenia sprawy. Urząd może podjąć cztery rodzaje decyzji:
- udzielić statusu uchodźcy
- udzielić ochrony uzupełniającej
- udzielić pobytu tolerowanego
- wydać decyzję o wydaleniu z terytorium Polski.
Informacja o tym, jaką decyzję podjęto, Urząd musi przekazać cudzoziemcowi na piśmie, w
języku dla niego zrozumiałym. Jednocześnie, musi powiadomić cudzoziemca o możliwościach i
terminach odwołania się od otrzymanej decyzji, także w języku dla niego zrozumiałym.
Urząd może także umorzyć postępowanie – na przykład wtedy, gdy cudzoziemiec składa kolejny
wniosek o status uchodźcy albo gdy zdecyduje się wrócić do swojego kraju pochodzenia.
Ta decyzja kończy postępowanie – chyba, że cudzoziemiec jest niezadowolony z otrzymanej
decyzji i złoży odwołanie.

•

Odwołanie od decyzji I instancji

Polskie prawo przewiduje, że cudzoziemiec ma prawo odwołać się od decyzji I instancji w ciągu
14 dni od momentu otrzymania decyzji (jeśli cudzoziemiec ma pełnomocnika – liczy się czas od
momentu otrzymania decyzji przez pełnomocnika. Do czasu uzyskania decyzji w II instancji
wstrzymuje się wykonanie pierwszej decyzji (czyli na przykład, cudzoziemiec, który uzyskał w I
instancji decyzję o deportacji, nie musi wyjeżdżać z Polski dopóki nie zapadnie decyzja II
instancji).

Termin na złożenie odwołania wynosi tylko 5 dni, jeśli wniosek uznano za „oczywiście
bezzasadny” (władze uznały, że cudzoziemiec nie ma żadnych powodów obawiać się
prześladowań w swoim kraju).
Aby złożyć odwołanie, wystarczy napisać, że cudzoziemiec nie zgadza się z podjętą decyzją.
Ważne, aby list w tej prawie wysłać za potwierdzeniem (listem poleconym), albo doręczając list
osobiście poprosić o potwierdzenie przyjęcia listu na jego drugiej kopii – aby mieć dowód
złożenia odwołania.

•

Decyzja II instancji

Decyzję w II instancji w sprawach o nadanie statusu uchodźcy podejmuje Rada do Spraw
Uchodźców. Oczekiwanie na tę decyzję trwa zazwyczaj jeden-dwa miesiące. Rada ma
możliwość utrzymać w mocy decyzję I instancji (czyli nie zmieniać pierwszej decyzji),
przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia albo podjąć własną decyzję: nadać status
uchodźcy albo ochronę uzupełniającą. Rada może wzywać cudzoziemca na ponowny wywiad
statusowy, może też przesłuchiwać świadków.
Od decyzji Rady cudzoziemcowi niezadowolonego z decyzji II instancji przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę trzeba wnieść w ciągu 30 dni od momentu
otrzymania decyzji Rady (lub od momentu otrzymania jej przez pełnomocnika).
Otrzymanie decyzji Rady kończy procedurę administracyjną o nadanie statusu – cudzoziemiec
ma możliwość dalszych kroków prawnych, ale w tym momencie traci przywileje socjalne
przysługujące osobom ubiegającym się o status uchodźcy: traci prawo korzystania z ośrodka dla
cudzoziemców i wszelką pomoc, jaki ten ośrodek zapewnia.

•

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąd może uchylić albo utrzymać w mocy decyzję Rady do spraw Uchodźców, ale nie może jej
zmienić. Jeżeli uzna, że procedura prowadzona była niewłaściwie, zwraca sprawę do ponownego
rozpatrzenia. Sąd nie ma jednak możliwości udzielić ani statusu uchodźcy ani innych form
ochrony. Na decyzję sądu oczekuje się z reguły około 6 miesięcy.
Wniesienie sprawy do sądu samo w sobie nie daje cudzoziemcy prawo do legalnego pobytu na
terytorium Polski. Sąd albo Rada do Spraw Uchodźców mogą wstrzymać decyzję nakazującą
cudzoziemcy opuszczenie Polski – z własnej inicjatywy albo na wniosek cudzoziemca. Taki
dokument jest w praktyce traktowany przez policję jako rodzaj potwierdzenia o oczekiwaniu na
decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy. W świetle polskiego prawa nie stanowi on
dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce.

•

skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

W ciągu 30 dni od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego cudzoziemiec, korzystając z
adwokata-radcy prawnego (obowiązkowo), może złożyć skargę do NSA. Prawnicy pomagający
cudzoziemcom w ramach organizacji pozarządowych z reguły nie są ani adwokatami ani radcami
i nie mogą reprezentować cudzoziemców przed tym sądem. Organizacja może jednak przyłączyć
się do sprawy jako ‘organizacja społeczna’, jeśli uzna to za uzasadnione, a sąd wyrazi na to
zgodę (taka możliwość istnieje też w postępowaniu przed WSA).
Cudzoziemiec może też starać się o adwokata z urzędu, jeśli sam nie jest w stanie ponieść
kosztów zatrudnienia adwokata.
Wyrok NSA zapada z reguły w ciągu 12 miesięcy. Cudzoziemiec nie ma dalszych możliwości
składania skarg ani odwołań.

Prawa cudzoziemcy w czasie procedury
W trakcie procedury cudzoziemcy mają prawo do:
- ustanowienia pełnomocnika
- kontaktowania się z organizacjami pozarządowymi i UNHCR
- przeglądania akt swojej sprawy
- zgłaszania wniosków dowodowych na każdym stadium postępowania (w swoim języku –
władze polskie mają obowiązek tłumaczenia dokumentów złożonych w postępowaniu. Jako
dowody można przedstawiać też dokumenty z internetu, np. o zdarzeniach dotyczących danej
osoby, jej krewnych, zdarzeń z miejscowości, z której pochodzą)
- otrzymania kopii zapisu wywiadu statusowego
- jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie zostanie wydana decyzja o nadanie statusu uchodźcy w I instancji
– cudzoziemcy wnioskujący o status i ich małżonkowie zyskują prawo do pracy. Mogą podjąć
legalną pracę na podstawie zaświadczenia potwierdzającego przedłużający się czas procedury
oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (TZTC).

Obowiązki cudzoziemców w trakcie procedury:
- przekazanie paszportu do depozytu na czas procedury
- oczekiwanie na decyzję w Polsce (w razie wyjazdu – postępowanie jest umarzane)

- stawienie się na wywiad (jeżeli to niemożliwe, cudzoziemiec powinien wyjaśnić powody
wcześniej i ustalić inny termin)
- zawiadomienie Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zmianie miejsca pobytu (Urząd musi mieć
adres, pod którym cudzoziemiec odbiera korespondencję)

Prawa socjalne dla osób ubiegających się o status uchodźcy
Cudzoziemiec, który składa w Polsce wniosek o status uchodźcy, ma prawo do pomocy socjalnej
ze strony państwa.
Zakres pomocy precyzuje ustawa z dnia 18 marca 2008 o zmianie ustawy o udzielaniu ochrony
na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2008 r. nr. 70 poz 416).
Zgodnie z ustawą (Art. 71.1), cudzoziemcowi można przyznać pomoc dwojakiego rodzaju:
•

miejsce w ośrodku dla osób ubiegających się o status uchodźcy
Ta forma wsparcia obejmuje bezpłatne zakwaterowanie w ośrodku, całodzienne
wyżywienie na zasadzie stołówki albo ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie
(przepisy określają warunki jego otrzymania), kieszonkowe na drobne wydatki osobiste,
stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej, jednorazową
pomoc pieniężną lub bony towarowe na zakup odzieży i obuwia, lekcje języka polskiego
i podstawowe materiały niezbędne do nauki tego języka, pomoce dydaktyczne dla dzieci
korzystających z nauki, finansowanie niezbędnych przejazdów środkami transportu
publicznego (na przykład, aby pojechać na wywiad statusowy).

•

pomoc udzielaną poza ośrodkiem
Ten rodzaj pomocy polega na wypłacie świadczenia pieniężnego na pokrycie we
własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemiec korzystający z tego rodzaju pomocy ma też prawo do opieki medycznej
udostępnionej cudzoziemcom mieszkającym w ośrodkach. O pomoc tego rodzaju mogą
ubiegać się cudzoziemcy, którzy z powodu stanu zdrowia albo względów bezpieczeństwa
nie mogą korzystać z miejsca w ośrodku.

Pomoc socjalna przysługuje cudzoziemcom do czasu zakończenia procedury administracyjnej o
nadanie statusu uchodźcy - bez względu na to, jaką decyzję cudzoziemiec otrzymał.
Pomoc nie przysługuje więc cudzoziemcom na trzecim przewidzianym przez polskie prawo
etapie procedury azylowej, prowadzonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Pomoc socjalna nie przysługuje cudzoziemcom, którzy po uzyskaniu ostatecznej decyzji w
sprawie o nadanie statusu uchodźcy składają nowy wniosek w tej sprawie - chyba, że sytuacja
cudzoziemca i jego powody ubiegania się o ochronę uległy zmianie.
Pomoc socjalna nie przysługuje też osobom, które składają wniosek o status uchodźcy mimo, że
posiadają ochronę uzupełniającą albo zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, przebywają w Polsce
na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; przebywają w
placówce opiekuńczo-wychowawczej (ta sytuacja dotyczy dzieci bez opieki), przebywają w
strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia albo są tymczasowo aresztowani lub
odbywają karę pozbawienia wolności.

Ustawa przewiduje mniejszy zakres pomocy dla cudzoziemców, którzy w ciągu ostatnich dwóch
lat korzystali z pomocy państwa w dobrowolnym powrocie do swojego kraju (repatriacja).
Osobom w tej sytuacji przysługuje tylko pomoc medyczna oraz jedna trzecia pomocy
wypłacanej cudzoziemcom mieszkającym w czasie procedury azylowej poza ośrodkiem.
Cudzoziemcy nie mają obowiązku korzystać z miejsca w ośrodku. Osoba, która nie potrzebuje
tej formy pomocy, może mieszkać samodzielnie, w innym miejscu. Ma jedynie obowiązek
wskazać Urzędowi do Spraw Cudzoziemców miejsce pobytu, aby Urząd miał możliwość
kontaktu z cudzoziemcem w czasie procedury.

Praca w czasie procedury
Cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy w Polsce zyskują prawo do podejmowania pracy
po pół roku oczekiwania na decyzję w swojej sprawie. Mogą wówczas otrzymać z Urzędu do
Spraw Cudzoziemców dokument potwierdzający, że procedura się przedłuża, a cudzoziemiec
ma prawo do podejmowania pracy bez zezwolenia. Ten dokument łącznie z kartą pobytu daje
cudzoziemcy prawo do podejmowania pracy w Polsce bez zezwolenia.
Podejmowanie pracy przez cudzoziemców w czasie pierwszych sześciu miesięcy trwania
procedury jest nielegalne.

Pomoc medyczna w czasie procedury
Polskie prawo przewiduje opiekę medyczną dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy.
Pomoc medyczna świadczona jest przez lekarzy i pielęgniarki zatrudnione w ośrodkach dla osób
ubiegających się o status uchodźcy, a także przez zakontraktowane placówki ochrony zdrowia.
Lekarzem pierwszego kontaktu jest więc dla cudzoziemca w ośrodku (a także osoby w procedurze
azylowej, która otrzymuje pomoc socjalną w formie pomocy finansowej na samodzielne pokrycie
kosztów pobytu w Polsce na czas procedury) lekarz, który przyjmuje w ośrodku. Z reguły lekarz jest
obecny w ośrodku dwa-trzy dni w tygodniu. Pielęgniarka - codziennie w dni powszednie.
Art. 73.1 ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz.U. z 2008
r. nr. 70 poz 416) mówi:
Opieka medyczna obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim osobom objętym
obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3)), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego.
Pomoc socjalną i opiekę medyczną zapewnia się w okresie postępowania w sprawie nadania statusu
uchodźcy i przez okres 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w tej sprawie, a w przypadku
gdy postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy zostało umorzone - przez okres 14 dni od dnia
doręczenia decyzji ostatecznej o umorzeniu postępowania.
Jeśli cudzoziemiec powiadomił na piśmie Szefa Urzędu o zamiarze dobrowolnego powrotu, okres
udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej ulega przedłużeniu do dnia, w którym cudzoziemiec
powinien opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zorganizowany przez Szefa Urzędu.

Edukacja w czasie procedury
Dzieci w Polsce (do 18 roku życia) mają prawo do edukacji i obowiązek edukacji. Dzieci w
wieku do 16 lat muszą systematycznie chodzić do szkoły.
Ponieważ uczęszczając do szkoły dzieci nie mają możliwości korzystać z posiłków podawanych
cudzoziemcom w ośrodkach dla uchodźców, w zamian za wyżywienie otrzymują tzw.
ekwiwalent – sumę pieniędzy, za którą rodzice mają samodzielnie zapewnić dzieciom
wyżywienie. W takiej sytuacji obowiązkiem rodziców jest zadbanie, aby dziecko nie chodziło do
szkoły głodne. W wielu szkołach działają stołówki, gdzie rodzice mogą wykupić dla dzieci
obiady.
Jeśli nie ma stołówek, rodzice przygotowują dzieciom do szkoły kanapki i owoce.
Jeśli dziecko nie uczęszcza regularnie do szkoły, ekwiwalent może zostać odebrany.
Zgodnie z polskimi przepisami nieposyłanie dziecka systematycznie do szkoły uważane jest za
zaniedbanie. Rodzice mogą w takiej sytuacji ponieść konsekwencje karne. W skrajnych
sytuacjach dziecko w wieku szkolnym, które nie chodzi do szkoły bez uzasadnionej przyczyny,
może być odebrane rodzicom i umieszczone w domu dziecka.

Decyzja
Oczekiwanie na decyzję I instancji w sprawie nadania statusu uchodźcy zgodnie z ustawą o
cudzoziemcach powinno trwać do sześciu miesięcy. Prawo przewiduje następujące formy
ochrony :
Status uchodźcy
Czyli uznanie cudzoziemca za uchodźcę zgodnie z Konwencją Genewską o statusie uchodźców z
1951 r. Za uchodźcę może być uznany cudzoziemiec, który wykazuje uzasadnioną obawę przed
prześladowaniem ze względu na swoją rasę, narodowość, poglądy polityczne, wyznanie lub
przynależność do określonej grupy społecznej.
Otrzymanie statusu uchodźcy oznacza, że jest on objęty ochroną na mocy przepisów
międzynarodowych. Daje to cudzoziemcy następujące przywileje w Polsce:
- nieograniczony dostęp do rynku pracy
- prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy
- dostęp do oświaty jak obywatele (również szkolnictwo wyższe)
- prawo do pomocy społecznej – jak obywatele polscy

- możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna, oraz możliwość uzyskanie na tej
podstawie ubezpieczenia zdrowotnego – jak obywatele polscy
- uzyskanie Genewskiego dokumentu podróży, który pełni funkcję nowego paszportu dla
cudzoziemca;
- prawo do pomocy socjalnej na zasadach takich, jak podczas procedury azylowej przez
2 miesiące po uzyskaniu ochrony
- prawo do pomocy integracyjnej przez pierwszy rok pobytu w Polsce po uzyskaniu
ochrony. Warunkiem uzyskania tej pomocy jest zamieszkiwanie poza ośrodkiem.
Cudzoziemcy objęci ochroną powinni natychmiast po odebraniu decyzji składać w tej
sprawie wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i szukać mieszkania poza
ośrodkiem. Jest możliwe na uzyskanie świadczeń poza ośrodkiem na dwa ostatnie
miesiące przysługiwania pomocy w ośrodku, co pozwala opłacić czynsz. Wniosek do
PCPR należy złożyć nawet bez wszystkich dokumentów, np. z decyzją, ale bez karty
pobytu, potem możliwe jest uzupełnienie dokumentów. Wniosek o pomoc integracyjną
trzeba złożyć w ciągu 60 dni od dnia otrzymania ochrony. Później wniosek nie będzie
przyjęty.
Złożenie wniosku po terminie powoduje, że cudzoziemiec nie otrzyma pomocy
integracyjnej.

Ochrona uzupełniająca
Cudzoziemcy objęci tym rodzajem ochrony otrzymują ochronę w Polsce – na podstawie
przepisów krajowych, nie międzynarodowych. Ten rodzaj ochrony daje cudzoziemcom
następujące prawa w Polsce:
- nieograniczony dostęp do rynku pracy
- prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy
- dostęp do oświaty jak obywatele (również szkolnictwo wyższe)
- prawo do pomocy społecznej – jak obywatele polscy
- możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna, oraz możliwość uzyskanie na tej
podstawie ubezpieczenia zdrowotnego – jak obywatele polscy
- uzyskanie nowych dokumentów: osoby z ochroną uzupełniającą otrzymują polski
dokument podróży dla cudzoziemca;
- prawo do pomocy socjalnej na zasadach takich, jak podczas procedury azylowej przez
2 miesiące po uzyskaniu ochrony;

- prawo do pomocy integracyjnej przez pierwszy rok pobytu w Polsce po uzyskaniu
ochrony. Warunkiem uzyskania tej pomocy jest zamieszkiwanie poza ośrodkiem.
Cudzoziemcy objęci ochroną powinni natychmiast po odebraniu decyzji składać w tej
sprawie wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i szukać mieszkania poza
ośrodkiem. Jest możliwe na uzyskanie świadczeń poza ośrodkiem na dwa ostatnie
miesiące przysługiwania pomocy w ośrodku, co pozwala opłacić czynsz. Wniosek do
PCPR należy złożyć nawet bez wszystkich dokumentów, np. z decyzją, ale bez karty
pobytu, potem możliwe jest uzupełnienie dokumentów. Wniosek o pomoc integracyjną
trzeba złożyć w ciągu 60 dni od dnia otrzymania ochrony. Później wniosek nie będzie
przyjęty.
Złożenie wniosku po terminie powoduje, że cudzoziemiec nie otrzyma pomocy
integracyjnej.
Uwaga! Ochrony uzupełniającej nie można się zrzec!

(ramka) Możliwości uzyskania prawa do stałego pobytu w Polsce
Po pięciu latach nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie statusu uchodźcy albo ochrony
uzupełniającej cudzoziemiec ma prawo uzyskania zezwolenia na osiedlenie się w Polsce (prawo
stałego pobytu). Do obowiązkowego czasu pobytu w Polsce przez pięć lat wlicza się czas
oczekiwania na decyzję (pobytu w ośrodku).

Pobyt tolerowany
Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, pobyt tolerowany to trzeci rodzaj ochrony, jaki przewiduje
polskie prawo. Jest to rodzaj, który daje cudzoziemcom najmniejszy zakres przywilejów.
Zgoda na pobyt tolerowany jest udzielana cudzoziemcowi, gdy jego wydalenie mogłoby
nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i
bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub
poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa do
rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej. Ten rodzaj ochrony
otrzymują też cudzoziemcy, których wydalenie z Polski naruszałoby ich prawa do życia
rodzinnego, albo tacy, których wydalenie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od
cudzoziemca i polskich władz.
Cudzoziemiec otrzymuje prawo do pobytu w Polsce, dzieci mają prawo do edukacji (do poziomu
szkoły średniej), a dorośli – prawo do pracy.
Cudzoziemcy nie otrzymują natomiast pomocy integracyjnej – zatem od momentu otrzymania
tej ochrony muszą radzić sobie w Polsce samodzielnie.

Odmowa udzielenia ochrony – „negat”
Cudzoziemiec, który otrzyma decyzję negatywną w sprawie przyznania statusu uchodźcy – czyli
nie otrzyma ochrony, powinien opuścić terytorium Polski w terminie wskazanym w decyzji.
Ponowne złożenie wniosku o status uchodźcy nie wstrzymuje wykonania decyzji o wydaleniu.
Urząd do spraw Cudzoziemców może wstrzymać wykonanie decyzji, jeżeli przemawia za tym
słuszny interes strony, nie jest to sprzeczne z interesem społecznym, a złożenie kolejnego
wniosku nie nastąpiło w celu opóźnienia wydania decyzji o wydaleniu lub opóźnienia lub
zakłócenia wykonania takiej decyzji.
Jeśli cudzoziemiec składa powtórnie wniosek o status, powinien dołączyć do niego wniosek o
wstrzymanie wykonania wydalenia. Szef Urzędu powinien wydać decyzję o tym, czy nowy
wniosek będzie rozpatrywany, w ciągu 5 dni.

Pomoc integracyjna
Cudzoziemcy, którzy otrzymali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mają prawo
do tzw. pomocy integracyjnej. Pomoc może być udzielana przez okres do 12 miesięcy od
momentu otrzymania ochrony. Bardzo ważne jest złożenie wniosku o tę pomoc natychmiast po
uzyskaniu decyzji o statusie albo otrzymaniu ochrony. Prawo przewiduje, że wniosek należy
złożyć w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania ochrony. Im wcześniej cudzoziemiec złoży
wniosek, tym szybciej uzyska pomoc.
Udzielaniem pomocy zajmują się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Po złożeniu wniosku o pomoc integracyjną cudzoziemiec spotyka się z pracownikiem socjalnym
na tzw. wywiad środowiskowy. Jest to rozmowa w miejscu zamieszkania cudzoziemca na temat
jego sytuacji i potrzeb. Pracownik socjalny będzie wówczas pytał o sytuację rodzinną
cudzoziemca wnioskującego o pomoc, jego stan zdrowia, sytuację materialną, zawodową,
znajomość języka polskiego. Będzie też pytał o sytuację pozostałych członków jego rodziny.
Po wywiadzie pracownik i cudzoziemiec uzgadniają program integracyjny – czyli formy
pomocy, które może w danej sytuacji zaoferować Centrum Pomocy Rodzinie. Ustalane jest
także, jakie obowiązki w czasie trwania programu ma cudzoziemiec – na przykład, może zostać
zobowiązany do nauki języka polskiego, poszukiwania pracy, zarejestrowania się w Urzędzie
Pracy, regularnych wizyt w Centrum (patrz str. Xx).
Pomoc integracyjna przysługuje cudzoziemcowi od miesiąca kalendarzowego, w którym
uchodźca złożył z wniosek o pomoc wraz z wymaganym kompletem dokumentów. Jeśli
cudzoziemiec przebywa nadal w ośrodku dla cudzoziemców – pomoc może być udzielona od
tego miesiąca, w którym opuścił ośrodek.

Indywidualny program integracyjny

Program integracyjny to pomoc dla cudzoziemców, którzy dopiero rozpoczynają swoje
samodzielne życie w Polsce. Pomoc ta może być przyznana na co najwyżej 12 miesięcy. Program
jest ustalany indywidualnie, w oparciu o potrzeby konkretnego cudzoziemca albo rodziny, a
także możliwości w danym Centrum Pomocy Rodzinie. Zawsze obejmuje on:
 świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka
polskiego
Środki mogą być przeznaczone na utrzymanie: mieszkanie, wyżywienie, ubranie, obuwie, opłaty
związane z utrzymaniem mieszkania, leczenie, zakup środków higieny. Świadczenia te mają
także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Wysokość kwot
wypłacanych w ramach programów integracyjnych przytaczamy w załączniku (str xx). Pomoc
finansowa jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie.
 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób, które nie mogą uzyskać
ubezpieczenia poprzez rejestrację w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)
specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, pedagogiczne i inne.



Z reguły, przed rozpoczęciem udzielania pomocy cudzoziemiec i Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie podpisują kontrakt – rodzaj umowy na przyznanie pomocy. Ta umowa określa
konkretne zobowiązania cudzoziemca i powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Obowiązki powiatowego centrum pomocy rodzinie:
•

udzielania informacji odnośnie pomocy określonej w programie;

•

udzielania informacji o warunkach odmowy lub wstrzymania pomocy;

•

współdziałania z cudzoziemcem i wspierania go w kontaktach ze środowiskiem
lokalnym, w tym także w nawiązaniu kontaktów z ośrodkiem pomocy społecznej
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;

•

pomocy w znalezieniu mieszkania;

•

prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej w celu poprawy jego funkcjonowania
w środowisku społecznym;

•

prowadzenia działań uzgodnionych z cudzoziemcem wynikających z jego indywidualnej
sytuacji życiowej;

•

wskazania pracownika – realizatora programu, który uzgadnia z cudzoziemcem program
i wspiera go w okresie jego realizacji.

Obowiązki cudzoziemca:
•

zameldować się w miejscu zamieszkania;

•

zarejestrować się w urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie i aktywnie

•

poszukiwać zatrudnienia;

•

uczestniczyć w kursach języka polskiego, jeżeli uchodźca go nie zna;

•

współdziałać oraz kontaktować się z pracownikiem – realizatorem programu
w ustalonych terminach, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;

•

współpracować z pracownikiem – realizatorem programu
uzgodnionych działań wynikających z sytuacji życiowej uchodźcy;

•

przestrzegać zobowiązań przyjętych w programie.

w

podejmowaniu

Jeśli cudzoziemiec nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań zawartych w programie, pomoc
może być wstrzymana.
Udzielanie pomocy wstrzymuje się również wówczas, gdy cudzoziemiec przebywa ponad 30 dni
w zakładzie opieki zdrowotnej (do czasu opuszczenia zakładu) oraz gdy przeciwko
cudzoziemcowi jest wszczęte postępowanie karne (do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania).

Pomoc społeczna
Osoby w trudnej sytuacji życiowej w Polsce mogą korzystać z pomocy państwa. Zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej tę możliwość mają też cudzoziemcy objęci w Polsce statusem
uchodźcy oraz ochroną uzupełniającą. Cudzoziemcy z pobytem tolerowanym mają możliwość
korzystania z pomocy społecznej tylko w ograniczonym zakresie.
Pomoc społeczna ma na celu zaspokojenie najbardziej niezbędnych potrzeb rodziny/ osoby.
Cudzoziemiec, który chce skorzystać z tego rodzaju pomocy, powinien zwrócić się z wnioskiem do
Ośrodka Pomocy Społecznej. Warunkiem uzyskania większości rodzajów pomocy są niskie dochody (dla
osoby samotnej – do 477 PLN, dla rodziny 2-osobowej - 702 PLN, 3-osobowej - 1 053 PLN, 4-osobowej
- 1 404 PLN). Od czasu do czasu wartości kwot ulegają zmianie. Aktualne informacje można zawsze
otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej.
OPS może przyznać między innymi następujące formy pomocy finansowej:
•

zasiłek okresowy: przyznawany jest na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych
osoby lub rodziny w przypadku, gdy dochód osoby/rodziny jest niższy niż wymieniony
wyżej. Górna granica tego zasiłku, to różnica między posiadanym dochodem a kryterium
dochodowym na osobę/rodzinę.

•

zasiłek celowy: jest przyznawany na pokrycie konkretnego celu, np. książek dla dzieci do
szkoły. Warunkiem jego przyznania jest posiadanie dochodu niższego od kryterium
dochodowego oraz udowodnienie, że zgłaszany cel jest niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania osoby/rodziny.

•

zasiłek stały: jest przyznawany dla osoby dorosłej, która posiada orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osobie w wieku emerytalnym (kobieta
powyżej 60 roku życia, mężczyzna - powyżej 65), która nie posiada dochodu lub jej
dochód jest niższy niż wymienione kryterium.

•

zasiłek celowy specjalny: OPS może go przyznać na pokrycie niezbędnej potrzeby
życiowej osoby/rodziny, w przypadku gdy dochód jest wyższy niż kryterium dochodowe,
a sytuacja rodzinna uzasadnia przyznanie takiej pomocy.

W ośrodku pomocy społecznej (OPS) właściwym dla miejsca zamieszkania osoby/rodziny
można starać się o innego rodzaju pomoc:
•

gorący posiłek (obiad): jest to forma pomocy dla osób, które samodzielnie nie są w stanie
przygotować gorącego posiłku. Pomoc ta polega na pokryciu odpłatności za obiady
szkolne dla dzieci uczące się w szkole lub przedszkolu, zaś w przypadku osób dorosłych

na przyznaniu tzw. bonów obiadowych realizowanych następnie w wyznaczonej
placówce gastronomicznej (np. barze mlecznym).
•

pomoc prawna: OPS zatrudniają radców prawnych, którzy świadczą bezpłatne porady
prawne dla osób korzystających ze wsparcia OPS.

•

pomoc psychologiczna i pedagogiczna: psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w OPS
udzielają bezpłatnej pomocy i poradnictwa z zakresu m.in. problemów wychowawczych
z dziećmi, przemocy w rodzinie, uzależnień, itp.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współpracy z ośrodkiem
pomocy w celu rozwiązywania ich trudnej sytuacji – to znaczy, muszą starać się same poprawić
swoją sytuację i korzystać z oferowanej pomocy.
Ośrodek pomocy społecznej będzie wymagał, aby osoby zgłaszające się po pomoc wykazywały
się ze swojej strony działaniami zmierzającymi do poprawy ich sytuacji. Mogą to być m.in.:
•

zarejestrowanie się w urzędzie pracy,

•

aktywne i udokumentowane poszukiwanie pracy,

•

nauka języka polskiego,

•

złożenie wniosków i otrzymanie zasiłków rodzinnych,

•

i inne w zależności od sytuacji.

Jak ubiegać się o pomoc finansową w ośrodku pomocy społecznej (OPS)?
Wniosek o przyznanie pomocy należy zgłosić osobiście i na piśmie w OPS właściwym dla
miejsca zamieszkania rodziny/osoby. Taka prośba powinna zawierać dane osobowe : imię i
nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy;
Po złożeniu wniosku, pracownik socjalny OPS przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy w
miejscu zamieszkania osoby wnioskującej o pomoc. Celem tego wywiadu jest zbadanie
sytuacji rodziny/osoby aplikującej o przyznanie pomocy finansowej. Dzięki rozmowie
pracownik socjalny ustala sytuację rodzinną, mieszkaniową, zawodową, zdrowotną i
materialną osoby/rodziny. Wywiad ma formę wizyty pracownika OPS w domu osoby/rodziny
wnioskującej i polega na swobodnej rozmowie z tą osobą i członkami jej rodziny. Szczegóły
ustalone podczas wizyty pracownika OPS są zapisywane w formularzu "wywiadu
środowiskowego", który z kolei stanowi podstawę do udzielenia pomocy;
Do wywiadu należy dołączyć m.in. następujące dokumenty (mogą to być potwierdzone za
zgodność z oryginałem kserokopie): decyzję o przyznaniu statusu uchodźcy/ochrony
uzupełniającej/zgody na pobyt tolerowany, karty pobytu zaświadczenie o zarejestrowaniu
osoby w powiatowym urzędzie pracy, decyzje o otrzymywaniu zasiłków rodzinnych i inne
dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji osoby/rodziny;
Osoba/rodzina może zostać poproszona przez pracownika socjalnego o podpisanie tzw.
kontraktu socjalnego. Kontrakt jest rodzajem umowy zawieranej między OPS a klientem, w
której zapisano obowiązki każdej ze stron.
Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz zgromadzeniu przez OPS wszystkich
niezbędnych dokumentów, ośrodek wydaje decyzję o przyznaniu pomocy lub jej odmowie.
W przypadku decyzji pozytywnej, zawiera ona następujące informacje:



forma przyznanej pomocy (zasiłek okresowy, celowy lub stały);



okres czasu, na jaki pomoc została przyznana;



wysokość zasiłku;



sposób jego wypłaty (np. przelew bankowy, przekaz pocztowy, odbiór w kasie OPS);



pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji, obowiązkach klienta wynikających z
ustawy o pomocy społecznej (m.in. o obowiązku informowania OPS o każdorazowej
zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby/rodziny, która w następstwie może mieć
wpływ na przyznaną pomoc.

Kiedy OPS może odmówić udzielenia pomocy?
Ośrodek pomocy społecznej może ograniczyć lub odmówić udzielenia pomocy w następujących
przypadkach:


gdy klient nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań (np. jeżeli w trakcie wywiadu
środowiskowego osoba zobowiązała się do poszukiwania pracy, a tego nie robiła lub nie
może tego udowodnić);



gdy klient odmówił zawarcia z OPS kontraktu socjalnego lub gdy nie wywiązuje się z
jego postanowień;



gdy klient bez podania uzasadnionych powodów odmawia podjęcia zatrudnienia;



gdy klient odmawia podjęcia leczenia odwykowego;



gdy klient nie współpracuje z pracownikiem socjalnym w celu rozwiązania swojej trudnej
sytuacji (np. cudzoziemiec zobowiązał się podjąć naukę języka polskiego, ale tego nie
zrobił).

Od decyzji negatywnej można się odwołać. Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji, do samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) za
pośrednictwem dyrektora OPS, który rozpatrywał sprawę. W odwołaniu należy napisać, iż osoba
nie zgadza się z decyzją i uzasadnić swoje zdanie. Wówczas OPS może ponownie rozpatrzyć
sprawę i przyznać pomoc lub przekazać sprawę do SKO, które rozstrzyga sprawę.
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne to pomoc finansowa dla rodzin z dziećmi. Większość świadczeń
rodzinnych przysługuje rodzicom w zależności od ich sytuacji materialnej. Na dodatkową pomoc
mogą liczyć rodzice samotnie wychowujący dzieci i rodziny wielodzietne.
Zasiłek można otrzymać na dziecko do 18 roku życia, lub do 21 roku życia - jeśli się uczy. W
przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne - zasiłek można uzyskać do czasu osiągnięcia
przez dziecko wieku 24 lat.
Ustawa wymienia cztery rodzaje świadczeń rodzinnych, z których mogą skorzystać rodzice,
także cudzoziemcy o wymienionym statusie:
•

zasiłek rodzinny (48 do 68 złotych miesięcznie w zależności od wieku dziecka)

•

dodatki do zasiłku rodzinnego (szereg dodatków, m.in. dodatek dla rodzica samotnie
wychowującego dziecko - 170 zł na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł. gdy rodzic
wychowuje samodzielnie więcej dzieci, rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą

uzyskać zasiłek w wysokości 240 zł, dodatek dla rodzin wielodzietnych - 80 zł na trzecie
i kolejne dzieci);
•

świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;

•

jednorazowa zapomoga po urodzeniu dziecka (tzw. becikowe) - 1000 zł. O tę zapomogę
należy wystąpić w ciągu pierwszego roku życia dziecka – pod warunkiem, że matka w
czasie ciąży korzystała z opieki medycznej.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych prawa do wymienionych świadczeń nie mają
cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy w Polsce. Ustawa nie uprawnia też do korzystania
ze świadczeń cudzoziemców objętych (nowym) pobytem tolerowanym.

Edukacja w Polsce
Zgodnie z polską Konstytucją i międzynarodową Konwencją Praw Dziecka każde dziecko ma
prawo do edukacji – niezależnie od narodowości, wyznania czy statusu prawnego. Każde
dziecko ma obowiązek ukończyć gimnazjum, chyba, że wcześniej osiągnie wiek 18 lat.
Każde dziecko od 6 do 16 roku życia musi więc w praktyce chodzić do szkoły. Następnie,
między 16 a 18 rokiem życia ma obowiązek dalszego kształcenia się – w szkole, albo
uczęszczając na kursy czy korzystając z praktyk zawodowych.
Człowiek bez wykształcenia nie ma w dzisiejszych czasach szans na zdobycie pracy i
zapewnienia sobie i swojej rodzinie godnych warunków życia – ani w Polsce, ani w żadnym
innym kraju europejskim. Dlatego warto skorzystać z prawa do korzystania z edukacji w Polsce.
Od wykształcenia zależy możliwość podjęcia pracy, status materialny danej osoby i jej poziom
życia. Dla cudzoziemców jest to szczególnie ważne – budując życie od nowa w nowym kraju
potrzebują wykształcenia, żeby zapewnić godne warunki życia sobie i swoim rodzinom.
System pomocy społecznej w Polsce (i w wielu innych krajach) nie zapewni cudzoziemcom
godnego życia – oferowana pomoc jest skromna i zabezpiecza tylko najbardziej podstawowe
potrzeby. Cudzoziemcy, którzy chcą zapewnić sobie i swoim rodzinom przyzwoite mieszkanie,
spokojne życie i utrzymanie, możliwości rozwoju swoim dzieciom – muszą w tym celu podjąć w
Polsce pracę. Bez wykształcenia będą zarabiać mało. Posiadając wykształcenie – mają większe
szanse na lepiej płatną pracę, która pozwoli im zapewnić byt swoim bliskim.
Warto wiedzieć, że różne państwa Unii Europejskiej mają umowy na temat uznawania
wykształcenia. Edukacja w jednym kraju jest często honorowana w drugim. Kształcenie dzieci w
Polsce ma więc sens nawet w przypadku tych rodzin cudzoziemskich, które nie wiążą z Polską
swojej przyszłości. Nawet krótki czas korzystania z kształcenia w polskiej szkole pomoże
dzieciom w podjęciu edukacji w innym kraju. W każdym przypadku edukacja pomoże dziecku
zbudować sobie lepszą przyszłość.

Dostęp do szkół na wyższym poziomie - zależy od statusu prawnego
Prawa dzieci-cudzoziemców do edukacji reguluje ustawa o systemie edukacji (art. 94). Zgodnie z
tą ustawą:

dzieci-uchodźcy i dzieci objęte ochroną uzupełniającą - mają prawo do korzystania z
bezpłatnej edukacji na wszystkich poziomach edukacji w Polsce, także w szkołach
artystycznych;
dzieci z pobytem tolerowanym i dzieci ubiegające się o status uchodźcy - mają prawo do
bezpłatnej edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim;
dzieci cudzoziemskie o innym statusie prawnym - mają prawo do edukacji w publicznych
szkołach w Polsce na zasadach komercyjnych (to znaczy odpłatnie), chyba że placówka
prowadząca szkołę zwolni je z opłaty.

Wybór szkoły
Ogólna zasada przy wyborze szkoły podstawowej dla dziecka jest taka, żeby szkoła była blisko
domu. To rodzice decydują, do której szkoły chcą zapisać dziecko (na poziomie zerówki, szkoły
podstawowej i gimnazjum). Na ogół dziecko uczęszcza do szkoły w regionie, gdzie jest
zameldowane (tzw. szkoły obwodowej). Nie zawsze tak jednak jest.
Zdarza się, że rodzice zapisują dziecko do szkoły bardziej oddalonej od domu – ponieważ z
jakichś powodów to im bardziej odpowiada (są na przykład wyspecjalizowane szkoły językowe,
sportowe, muzyczne; różne szkoły mają też lepszą lub gorszą opinię wśród rodziców, jeśli chodzi
o poziom nauczania albo bezpieczeństwo dzieci). Rodzice starają się wybrać szkołę, w której
poziom nauczania będzie jak najwyższy – i mają do tego prawo.
Szkoła obwodowa, czyli najbliższa miejscu zamieszkania dziecka, nie może odmówić jego
przyjęcia. Inne szkoły mogą odmówić przyjęcia ucznia, gdy są przepełnione i na dodatkowych
uczniów nie ma miejsca. Szkoła nie może odmówić przyjęcia ucznia dlatego, że jest
cudzoziemcem albo ze względu na jego narodowość czy status prawny. W takich przypadkach
cudzoziemiec może zwrócić się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Ośrodka Pomocy
Rodzinie. Pracownik socjalny w ośrodku może pomóc cudzoziemskiej rodzinie znaleźć szkołę
dla dziecka i zapisać dziecko do szkoły.

Jak zapisać dziecko do szkoły

•

Dokumenty

Do zapisania dziecka do szkoły potrzebny jest dokument potwierdzający otrzymanie ochrony w
Polsce (karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu ochrony). Niektóre szkoły wymagają
poświadczenia meldunku.
Rok szkolny zaczyna się w Polsce 1 września – ale zapisy dzieci do szkół prowadzone są kilka
miesięcy wcześniej – do marca lub kwietnia danego roku. Zapisy po tym terminie w niektórych
przypadkach, ale w wielu szkołach po prostu nie będzie już miejsc. O zapisanie dziecka do
szkoły w nowym miejscu zamieszkania najlepiej więc zadbać jak najwcześniej, aby na pewno

zostało przyjęte. Jeśli zapisanie dziecka do szkoły z takim wyprzedzeniem nie jest możliwe –
należy zgłosić się do szkoły tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli dziecko chodziło wcześniej w Polsce do szkoły – zapisując go do innej szkoły trzeba
przedstawić świadectwo ukończenia klasy w poprzedniej szkole. Jeśli rodzice posiadają
świadectwa szkolne dziecka z kraju pochodzenia – również należy je przedstawić w szkole.

•

Sprawdzian kompetencji

Przyjmując dzieci cudzoziemskie, które nie mają świadectwa szkolnego z kraju pochodzenia,
polska szkoła może zorganizować mu tzw. sprawdzian kompetencji. Taki sprawdzian ma na celu
ustalić, ile dziecko umie i w jakiej umieścić je klasie. Sprawdzianu nie można nie zdać.
Niezależnie od wyniku sprawdzianu dziecko powinno być przyjęte do szkoły.
Zdarza się dosyć często, że dzieci cudzoziemskie przyjmowane do szkół podstawowych w Polsce
chodzą do klasy z dziećmi nieco młodszymi. Trafiają bowiem do klasy ze względu na posiadane
umiejętności, a nie wiek. Zapisywanie dzieci do klasy razem z dziećmi znacznie młodszymi jest
jednak niekorzystne.

Pomoc dla cudzoziemców w szkole
Przepisy postulują jak najszybsze włączenie dzieci w publiczny system edukacji i dają dzieciom i
młodzieży objętym ochroną w Polsce lub ubiegającym się o tę ochronę następujące prawa:
•

Prawo do nauki języka polskiego
Dzieci ubiegające się o status uchodźcy mają prawo do bezpłatnych lekcji języka
polskiego, które pozwolą im korzystać z publicznego systemu edukacji.
Dzieci ubiegające się o status uchodźcy, dzieci uchodźcy i dzieci objęte innymi formami
ochrony mają też prawo do bezpłatnej nauki języka w szkole. Szkoła ma obowiązek
zorganizować dodatkowe lekcje dla dzieci (co najmniej 2 godziny tygodniowo), lub
umożliwić dzieciom udział w lekcjach organizowanych poza szkołą, w zależności od
tego, jak liczna jest grupa dzieci-cudzoziemców w danej szkole. Koszt tych lekcji
pokrywa gmina.

•

Prawo do edukacji na poziomie przedszkolnym
Art. 14. ustawy o systemie edukacji mówi o obowiązku rocznej edukacji przedpodstawowej dla wszystkich dzieci. Dzieci objęte ochroną w Polsce i dzieci ubiegające
się o status uchodźcy mają prawo do edukacji przedszkolnej na takich samych zasadach,
jak dzieci polskie. Trzeba pamiętać, że korzystanie z przedszkola jest w Polsce odpłatne.

•

Prawo do nauki własnego języka i zachowania kultury
Szkoła ma obowiązek wspierać uczniów w zachowywaniu ich tożsamości narodowej,
etnicznej, religijnej, a także w zachowaniu ich języka (art. 13 ustawy o edukacji). Szkoła
nie ma obowiązku organizowania lekcji języka kraju pochodzenia dzieci cudzoziemskich,
jest natomiast zobowiązania do udostępnienia pomieszczeń, jeśli z inicjatywą nauczania
języka wystąpi stowarzyszenie kulturalne lub ambasada kraju pochodzenia dzieci. Prawo

do wychowania dzieci w duchu własnej religii i kultury daje też wszystkim rodzicom w
Polsce Konstytucja RP (art. 48).
•

Lekcje religii
Religia katolicka jest jednym z przedmiotów nauczania w polskiej szkole. Nauka religii
odbywa się za zgodą rodziców, a lekcje religii nie są obowiązkowe dla wszystkich. Dzieci
cudzoziemskie nie muszą uczestniczyć w lekcjach religii. Szkoła ma obowiązek zapewnić
opiekę/inne zajęcia dla dzieci, które w lekcjach religii nie uczestniczą (art. 12 ustawy o
systemie edukacji).
W szkole można nauczać religii związków wyznaniowych formalnie zarejestrowanych w
Polsce.

•

Prawo do studiów
Art. 43.1 i 43.2 ustawy o szkolnictwie wyższym daje uchodźcom prawo do bezpłatnego
korzystania z edukacji na poziomie wyższym, do badań naukowych i studiów
podyplomowych (na takich samych warunkach, jak obywatelom polskim). Osoby z
pobytem tolerowanym i cudzoziemcy o innych statusach prawnych mogą korzystać ze
szkolnictwa wyższego w Polsce, ale za odpłatnością.

•

Prawo do szkoleń zawodowych
Polska ustawa o systemie edukacji (art. 94 a (2)) daje prawo do szkoleń zawodowych
wszystkim dzieciom ubiegającym się o status uchodźcy i objętych ochroną (statusem
uchodźcy lub ochroną uzupełniającą), na takich samych zasadach, jak obywatelom
polskim.

•

Dojazd do szkoły
Polska ustawa o edukacji zobowiązuje lokalne władze do zorganizowania bezpłatnego
transportu do szkoły: dla dzieci w pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej klasie, gdy
mieszkają w odległości większej niż trzy kilometry od najbliższej szkoły; dla dzieci z
piątej i szóstej klasy – gdy odległość ta jest większa niż cztery kilometry. Lokalne władze
mogą też pokryć koszty transportu dziecka i opiekuna do szkoły, jeśli mogą oni dotrzeć
do szkoły publicznymi środkami transportu (art. 14 ustawy o systemie edukacji).
Transport nie jest organizowany w dużych miastach, gdzie szkół jest dużo i działa system
komunikacji miejskiej. Szkoła nie ma też obowiązku dowożenia uczniów, jeśli rodzice
wybrali odległą szkołę mimo, że w pobliżu jest inna.

•

Zajęcia wyrównawcze
Szkoły mogą organizować dla uczniów cudzoziemców lekcje wyrównawcze, które
pozwolą im nadrobić zaległości szkolne. Koszt tych lekcji pokrywa gmina.

•

Pośrednik kulturowy
Od stycznia 2010 r. szkoły mają możliwość zatrudniania tzw. pośredników kulturowych –
czyli osoby, które mogą pomagać grupie uczniów cudzoziemskich w kontakcie z
nauczycielami i polskimi uczniami. Zatrudnianie takich osób nie jest obecnie powszechne
(ponieważ nie przyjęto jeszcze przepisów szczegółowych w tej sprawie) – ale są w Polsce
szkoły, które korzystają z ich pomocy.

Szkoła a zawód
Ani w Polsce ani w innych krajach europejskich nie ma praktycznie zawodu, który można
wykonywać bez umiejętności pisania, czytania i liczenia. Zdobycie wykształcenia jest konieczne,
jeśli człowiek chce żyć na godnym poziomie i zapewnić byt swojej rodzinie.
Nawet jeśli praca jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności, pracownicy muszą znać
zasady bezpieczeństwa pracy czy przeczytać swoją umowę o pracę. Bez tych umiejętności
człowiek narażony jest na gorsze traktowanie przez pracodawców, albo po prostu nie będzie
zatrudniony.
Zdobycie zawodu w Polsce oznacza zdobycie dokumentów, które potwierdzają posiadane
umiejętności. Pracodawcy wymagają od pracowników przedstawienia tych dokumentów, aby ich
legalnie zatrudnić.
Niektóre zawody zdobywa się w specjalnych szkołach. Są szkoły zawodowe, które uczą
kucharzy, fryzjerów, mechaników samochodowych, grafików komputerowych i innych
specjalistów. Dokumentem potwierdzającym umiejętności jest wówczas świadectwo ukończenia
takiej szkoły.
Inne zawody zdobywa się dzięki specjalistycznym kursom: na przykład, żeby być kierowcą,
osoba musi mieć kurs prawa jazdy na samochody czy autobusy. Są kursy operatorów wózków
widłowych, kursy spawaczy, fryzjerskie, glazurnicze. Osoby, które kończą takie kursy, otrzymują
dyplomy albo zaświadczenia, które to potwierdzają.
Oczywiście, samo ukończenie szkoły czy kursu nie oznacza, że dana osoba dobrze wykonuje
swój zawód – wszędzie na świecie umiejętności zdobywa się wraz z doświadczeniem i praktyką.
Pracodawcy to dobrze wiedzą. Mimo to, posiadanie dokumentów jest niezbędne do otrzymania
pracy w wielu zawodach. Bez dokumentów potwierdzających kwalifikacje, osoba nie będzie
zatrudniona. Samo doświadczenie, bez dokumentów, z reguły nie wystarczy do zdobycia dobrej
pracy.
Są w Polsce zawody, do których wykonywania nie wystarczy ukończenie szkoły – trzeba spełnić
dodatkowe warunki, na przykład odbyć praktykę lub zdać dodatkowe egzaminy. Takie wymogi
dotyczą na przykład lekarzy albo adwokatów.
Są wreszcie zawody, których cudzoziemcy nie mogą w Polsce wykonywać: na przykład ochrona
ludzi, praca w wojsku, lub w instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa. Tego rodzaju
zajęcia mogą podejmować tylko obywatele Polski.

Uznawalność wykształcenia
Cudzoziemcy, którzy mają dokumenty potwierdzające umiejętności czy wykształcenie zdobyte w
innych krajach mają możliwość ich uznania w Polsce – czyli uzyskania polskiego dokumentu,
który potwierdza ich kwalifikacje zdobyte w innym kraju.

Dyplomy wyższych uczelni, stopnie i tytuły naukowe opiniuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Dokumenty poświadczające zdobyte wykształcenie na poziomie średnim lub ponadśrednim opiniują kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca
albo adres uczelni, w której cudzoziemiec chce podjąć naukę. Opinia danej instytucji mówi, czy
dokumenty z innych krajów są uznawane na równi z polskimi.
Uznawanie dokumentów potwierdzających posiadany zawód zależy od rodzaju zawodu. W
niektórych zawodach potrzebne jest oficjalne uznanie kwalifikacji – w innych wystarczy, że
zagraniczny dokument zaakceptuje pracodawca.
Możliwości uznawania dokumentów potwierdzających wykształcenie lub zawód zależą od
rodzaju dokumentu oraz kraju, w którym został wydany.
Więcej informacji o uznawalności wykształcenia:
•

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
tel.+48 22 826-74-34
fax: +48 22 826-28-23

•

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(wydawanie opinii o dokumentach potwierdzających studia wyższe, stopnie i tytuły
naukowe za granicą)
http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=1553&news_id=8995&layo
ut=2&page=text

Edukacja dziewcząt
W Polsce, tak samo jak w innych krajach europejskich, dziewczynki i chłopcy mają taki sam
dostęp do edukacji na wszystkich poziomach – od przedszkola do szkół wyższych. Dziewczynki
i chłopcy uczą się razem, w jednej klasie. Oddzielnie dla chłopców i oddzielnie dla dziewcząt
prowadzone są tylko zajęcia wychowania fizycznego (WF).
Działają w Polsce szkoły tylko dla dziewcząt, prowadzone przez katolickie zgromadzenia
zakonne.
W wieku dorosłym, większość dziewczynek, które będą mieszkać w Polsce albo innym kraju
europejskim, będzie potrzebowała podjąć pracę zawodową. Niewiele rodzin w Europie stać na
to, żeby w rodzinie pracował tylko mężczyzna. To zdarza się tylko w zamożnych rodzinach –
zresztą także tam zdarza się, że kobiety po prostu chcą pracować. W większości rodzin w
Europie kobiety jednak pracują, bo dzięki temu finansowa sytuacja rodziny jest lepsza.
Kobiety i mężczyźni mają w Polsce taki sam dostęp do wszystkich zawodów. Są zawody, które
wykonują głównie kobiety, albo głównie mężczyźni. Mimo to i kobiety i mężczyźni mogą

nauczyć się i wykonywać dowolnie wybrany zawód. Kobiety mogą być na przykład kierowcami,
a mężczyźni mogą sprzątać. Zarówno kobiety jak mężczyźni mogą być fryzjerami albo
kucharzami, nauczycielami albo kasjerami w sklepie.
Wielu ludziom, zarówno w Polsce jak w Czeczenii, trudno wyobrazić sobie spawacza-kobietę
czy mechanika samochodowego-kobietę, ale są kobiety, które z powodzeniem wykonują typowo
męskie zawody. Są też mężczyźni, którzy bardzo dobrze wykonują prace kojarzone z kobietami,
na przykład pracują w przedszkolu.
Przepisy dotyczące pracy w Europie dają kobietom, które mają dzieci, prawo do tzw. urlopu
macierzyńskiego i urlopu wychowawczego – czyli urlopu na czas opieki nad małym dzieckiem.
Po takiej przerwie (do trzech lat) kobiety wracają jednak do pracy. Wiele rodzin decyduje też, że
kobiety wracają do pracy wcześniej, a dzieci korzystają ze żłobka (to rodzaj przedszkola dla
dzieci młodszych niż trzy lata, gdzie dzieci przyprowadza się na kilka godzin dziennie) lub
zajmuje się nimi opiekunka.
Z reguły dzieci, które mają trzy lata i więcej, chodzą do przedszkola lub szkoły. Ich mamy
wracają wtedy do pracy. Decyzje o tym, kiedy kobieta wraca do pracy, zależą zwykle od
finansowej sytuacji rodziny.
Z tych powodów edukacja dziewcząt jest bardzo ważna. Jeśli nie zdobędą wykształcenia, w
przyszłości będą mogły wykonywać tylko proste i bardzo nisko płatne prace.

Edukacja osób niepełnosprawnych
W Polsce funkcjonują różne szkoły dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Działają też kursy,
które przygotowują osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy. Są w Polsce szkoły dla dzieci z
upośledzeniem umysłowym – ich zakres nauczania jest dostosowany do możliwości dzieci,
pozwala dzieciom na kontakt z grupą rówieśników i pozwala na rozwój ich umiejętności.
Są też szkoły dla dzieci dotkniętych innego rodzaju upośledzeniem – niewidzących albo
niesłyszących. Do niektórych szkół dzieci przenoszą się na cały tydzień nauki, soboty i niedziele
spędzając w domu z rodzicami. To pozwala korzystać z takiej specjalistycznej edukacji dzieciom,
które mieszkają w oddaleniu od szkoły.
Dzieci fizycznie niepełnosprawne, poruszające się na wózku, mogą korzystać z wielu zwykłych
szkół. W niektórych szkołach funkcjonują też tzw. klasy integracyjne, w których razem uczą się
dzieci zdrowe i dotknięte niepełnosprawnością.
Możliwości kształcenia zależą od indywidualnej sytuacji i potrzeb dziecka – w większości
sytuacji dziecko niepełnosprawne, także cudzoziemskie, może w Polsce znaleźć miejsce w
szkole, która będzie pomagała mu w rozwoju.
Często, dzieci dotknięte niepełnosprawnością są dowożone do szkół specjalnie zorganizowanym
transportem.

W Polsce osoby niepełnosprawne walczą o równe traktowanie na rynku pracy i w codziennym
życiu. Przeżywają wiele trudności. Jednak wiele osób mimo swojej niepełnosprawności zdobywa
wykształcenie, pracuje, samodzielnie się utrzymuje, uprawia sporty, zwiedza świat – żyje pełnią
życia. Dla coraz większej liczby ludzi niepełnosprawność nie oznacza przymusu spędzenia
całego życia w domu.

Wsparcie socjalne dla dzieci korzystających z edukacji
Dzieci ubiegające się o status uchodźcy mają prawo do pomocy socjalnej niezbędnej do pełnego
korzystania z edukacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, m.in. zakupu
podręczników (art. 61 ustawy o ochronie cudzoziemców na terytorium RP). Dzieci-uchodźcy i
dzieci objęte ochroną uzupełniającą mają prawo do korzystania ze wszystkich form wsparcia
socjalnego oferowanym dzieciom w trudnej sytuacji, m.in:
- zasiłku z pomocy społecznej na zakup książek i przyborów szkolnych
- finansowania obiadów dla dzieci w szkole
- zasiłków celowych na inne wydatki związane z edukacją
- stypendiów socjalnych i naukowych udzielanych przez szkoły (trzeba pamiętać, że
stypendia te z reguły przyznawane są w jednym roku szkolnym na drugi rok, w
zależności od sytuacji rodziny albo w zależności od wyników w nauce dziecka.
O pomoc socjalną należy zwracać się do Ośrodków Pomocy Społecznej, a także zapytać o nią w
szkole, do której uczęszcza dziecko.
Studenci-uchodźcy mają prawo do pomocy socjalnej dostępnej dla polskich studentów, w tym
możliwość korzystania z domu studenckiego lub uzyskania stypendium (art. 173 ustawy o
szkolnictwie wyższym).

Często spotykane zarzewia szkolnych konfliktów
•

Kapcie

W większości szkół uczniowie mają obowiązek zmieniać obuwie. W szkołach są szatnie, gdzie
dzieci zostawiają kurtki i buty, i zakładają kapcie. Niektóre szkoły mają specjalne wymagania
dotyczące rodzaju obuwia, które można nosić w szkole (np. tylko z białą podeszwą). Te wymogi
zależą od rodzaju posadzek w szkole. Od uczniów wymaga się używania z obuwia, które nie
niszczą szkolnych podłóg.
Zmiana obuwia jest konieczna, aby w szkole było czysto i bezpieczniej.
•

Stroje na WF

Szkoły wymagają, aby uczniowie mieli osobne stroje, w których ćwiczą na zajęciach
wychowania fizycznego. W szkołach są specjalne szatnie, osobne dla chłopców i osobne dla
dziewcząt, gdzie dzieci zmieniają stroje przed i po lekcjach WF.

Zmiana stroju jest ważna z punktu widzenia higieny dzieci i zdrowia. Podczas ćwiczeń nie
brudzą ubrania, w którym są w szkole. Zmiana przepoconego ubrania po ćwiczeniach powoduje,
że nie przeziębiają się tak łatwo, są czyste i schludne.
Typowy strój na zajęcia WF zarówno dla chłopców jak dziewczynek to koszulka z krótkim
rękawem i krótkie spodenki. Wiele szkół rozumie inną kulturę uczniów – i akceptuje, by
dziewczynki ćwiczyły w dresach zasłaniających nogi i ramiona. W większości przypadków
rodzice i nauczyciele są w stanie wspólnie ustalić, jaki strój dla dzieci na WF będzie właściwy,
biorąc pod uwagę kulturę uczniów. Często sprawa ta wymaga po prostu ustalenia.
Udział w zajęciach WF jest ważny dla rozwoju dzieci, także dziewczynek. Wpływa na ich
ogólny stan zdrowia, a także możliwość koncentracji i udziału w innych zajęciach.


Relacje dziewczynek i chłopców

W polskiej szkole dziewczynki i chłopcy mają równe prawa. Uczą się w tych samych klasach,
siedzą w tych samych ławkach. Oczekiwania edukacyjne od obu płci są jednakowe (takie same
egzaminy, ocenianie, wymagania). Jeśli z powodów kulturowych rodzice nie życzą sobie, aby
dziewczynki siadały w ławkach z chłopcami – mogą poinformować o tym nauczycielkę i
poprosić o uszanowanie odmiennej kultury dziecka. Ważne, aby tego rodzaju sprawy
rozwiązywali rodzice z nauczycielami, a nie dzieci.
•

Broń

Do szkoły w Polsce nie można przynosić broni, także noży. W przypadku, gdy uczeń (dowolnej
narodowości) przynosi do szkoły nóż, do szkoły może być wezwana policja. Szkoła ma
obowiązek wzywać policję w przypadku, gdy w szkole zdarza się sytuacja zagrażająca życiu lub
bezpieczeństwu uczniów.


Przezwiska

Częstym zarzewiem konfliktów są słowa – a raczej obelgi czy przezwiska, którymi polskie i
cudzoziemskie dzieci się do siebie nawzajem zwracają. Trzeba pamiętać, że polskie i
cudzoziemskie dzieci nie znają dobrze swoich kultur, nie znają też dobrze swoich języków –
bardzo łatwo im powiedzieć coś, co dla drugiej strony jest obraźliwe. To się często zdarza
zupełnie nieświadomie i niecelowo. Polskie dziecko, które mówi do Czeczena „Ty Rusku”, nie
zdaje sobie sprawy z tego, co mówi. Często nie wie, jakie są relacje między Czeczenią a Rosją i
nie rozumie, dlaczego te słowa są traktowane jak obelga.
Często też kłótnie są efektem błędnie rozumianych słów. Są słowa, które po polsku mają
neutralny charakter, a po czeczeńsku brzmią obraźliwie, i odwrotnie. W przypadku, gdy dziecko
usłyszy w szkole obelgę, warto najpierw ustalić, co rzeczywiście ktoś do niego powiedział –
często nie będzie to nic złego.
Takie sytuacje często kończą się szkolną bójką, wzywana jest policja. Tymczasem można ich
łatwo uniknąć.


Przemoc

Dzieci często trudno radzą sobie z konfliktami. Często sięgają po przemoc – biją inne dzieci, z
którymi się nie zgadzają. Taki sposób rozwiązywania problemów nie jest w polskiej szkole

tolerowany. W przypadku bójek szkoła wzywa policję. Uczeń może stracić możliwość chodzenia
do szkoły.
W wielu polskich szkołach uczy się obecnie rozwiązywania problemów bez użycia przemocy.
Także wielu rodziców uczy dzieci, aby dochodziły do porozumienia bez bójek – ale tłumacząc
drugiej stronie swoje stanowisko.

Praca w Polsce

Wszyscy cudzoziemcy objęci ochroną w Polsce mają prawo do podejmowania pracy bez
potrzeby uzyskania zezwolenia. Są więc w dużo lepszej sytuacji, niż pozostali cudzoziemcy w
Polsce, którzy muszą o takie zezwolenie dodatkowo się starać. O pracy cudzoziemców podczas
procedury o nadanie statusu uchodźcy pisaliśmy już na stronie xx.
Cudzoziemiec objęty ochroną może więc rozpocząć szukanie pracy, na takich samych zasadach,
jak obywatel polski. Istnieją przy tym zawody i rodzaje zatrudnienia, które są dla cudzoziemców
niedostępne – na przykład praca w straży granicznej, policji, służbach ochrony państwa, ale też w
agencjach ochrony zajmujących się ochroną ludzi (cudzoziemcy mogą za to pracować jako
ochroniarze w przypadku ochrony mienia). Generalnie, cudzoziemcy nie mają dostępu do pracy
związanej z bezpieczeństwem państwa.

Szukanie pracy
Bezrobocie w Polsce znacznie spadło, odkąd wielu Polaków zaczęło korzystać z możliwości
pracy za granicą, nadal jednak znalezienie pracy bywa dla cudzoziemców trudne. Najważniejszą
przeszkodą w znalezieniu pracy jest brak znajomości języka polskiego – dlatego każdy, kto myśli
o życiu w Polsce powinien jak najszybciej zacząć uczyć się języka polskiego.
Szukając pracy, warto pamiętać o następujących sprawach:
Znalezienie pracy wymaga czasu
Praktycznie nie zdarza się, aby ktoś znalazł pracę w ciągu jednego dnia, czy nawet tygodnia.
Poszukiwanie pracy wymaga czasu, i trzeba być na to przygotowanym.
Do szukania pracy trzeba się przygotować
Osoba, która szuka pracy musi wiedzieć, co potrafi i jakiego rodzaju prace może w Polsce
rzeczywiście wykonywać. Musi przygotować się do rozmowy z pracodawcą, przygotować
dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i wykształcenie. Często konieczne jest
przygotowanie dokumentów na swój temat – CV czyli curriculum vitae. Jest to krótki dokument,

który podaje podstawowe informacje na temat danej osoby poszukującej pracy: jej dane
osobowe, informacje na temat statusu prawnego i prawa do pracy, wykształcenie, doświadczenie
zawodowe i inne umiejętności, które mogą być ważne dla pracodawcy.

Istnieją instytucje pomagające w znalezieniu pracy
W Polsce działają Kluby Pracy, Urzędy Pracy, ośrodki pośrednictwa pracy, agencje poszukujące
pracy – różne instytucje, które pomagają ludziom znaleźć pracę. Informacje o tych instytucjach
działających w pobliżu miejsca zamieszkania można znaleźć w ośrodku pomocy społecznej.
W Polsce działa też kilka organizacji pozarządowych, które pomagają cudzoziemcom
(bezpłatnie) znaleźć pracę. Informacje o tych organizacjach – w załączniku.

Są różne drogi znalezienia pracy
W zależności od tego, jakiego rodzaju pracy szuka pracownik, są różne sposoby na znalezienie
pracy – można kontaktować się bezpośrednio z pracodawcami, szukać ogłoszeń w gazetach albo
w internecie, korzystać z pośrednictwa pracy, pytać znajomych, albo – samemu umieścić
ogłoszenie o poszukiwaniu pracy. Najlepiej korzystać jednocześnie z kilku sposobów.

Praca poniżej kwalifikacji
Częstym problemem cudzoziemców w innych krajach jest to, że bariera językowa utrudnia im
znalezienie pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. To czasem upokarzające i przykre – ale
warto podejmować legalne zatrudnienie nawet poniżej swoich kwalifikacji. Taka praca pozwala
się utrzymać i daje czas na naukę języka. Wielu cudzoziemców z czasem jest w stanie wrócić do
pracy zgodnej ze swoim wykształceniem – ale to wymaga czasu.
W niektórych zawodach powrót do pracy wykonywanej we własnym kraju nigdy nie będzie
możliwy – z powodu zmian w technologii, bariery językowej albo innego rynku pracy.
Chociażby – jeśli w swoim kraju cudzoziemiec był żołnierzem, na pracę w wojsku w Polsce nie
ma szans. Będzie musiał poszukać w Polsce nowego zawodu, zdobyć nowe umiejętności.
Poprzedniego zawodu nie będzie mógł wykonywać. Trudno będzie księgowemu czy prawnikowi
z jednego kraju znaleźć pracę w innym kraju – bo w każdym kraju zasady księgowe i prawo są
inne. Taka osoba musiałaby się wszystkiego uczyć od nowa.
Trzeba realnie ocenić swoje umiejętności i zastanowić się, co człowiek w nowych warunkach
rzeczywiście może robić. W takiej ocenie bardzo przydatna jest rozmowa ze specjalistą od rynku
pracy (w organizacji pozarządowej, Urzędzie Pracy).

Umowy o pracę

Można podejmować pracę legalnie, albo ‘na czarno’.
Praca ‘na czarno’ – to praca bez umowy. Pracodawca i pracownik umawiają się na warunki pracy
i wynagrodzenie. Ani pracodawca ani pracownik nie mają jednak dokumentu, który potwierdza
ich zobowiązania. Żadna strona nie może więc udowodnić, że pracownik podjął pracę, albo, że
pracodawca nie dotrzymał warunków umowy.
Praca ‘na czarno’ jest bardzo ryzykowna. Pracownik nie ma żadnego zabezpieczenia ani
gwarancji, że otrzyma wynagrodzenie za swoją pracę. Nie jest ubezpieczony. W przypadku
jakichkolwiek problemów nie ma możliwości uzyskania pomocy. Niestety, cudzoziemcy
regularnie są oszukiwani przez nieuczciwych pracodawców, którzy nie wypłacają im
umówionego wynagrodzenia, albo płacą mniej, niż było umówione.
Praca legalna, to znaczy praca na podstawie umowy. Pracodawca i pracownik podpisują
dokument, który określa zakres pracy i obowiązki pracownika, a z drugiej strony –
wynagrodzenie i innego rodzaju świadczenia, które za tę pracę przekazuje pracodawca. Umowę
zawsze podpisuje się w dwóch jednakowych egzemplarzach – w ten sposób i pracownik i
pracodawca mają dowód zawarcia umowy o pracę i mogą wykazać, co ta umowa obejmowała.
Pracownik, który podpisuje umowę o pracę, ma możliwość dochodzić swoich praw w przypadku
kłopotów z pracodawcą.
Polskie prawo przewiduje różne rodzaje umów. Są to przede wszystkim:
•

Umowa na okres próbny – podpisywana zwykle z nowym pracownikiem na krótki
okres, zwykle trzech miesięcy. W tym czasie pracodawca może zorientować się, czy
pracownik spełnia jego oczekiwania i wywiązuje się z obowiązków. Po zakończeniu tej
umowy pracodawca może (ale nie musi) podpisać z pracownikiem następną umowę o
pracę.

•

Umowa na czas określony – umowa o pracę, która określa czas, na jaki powierzana jest
dana praca (na przykład – jeden rok).

•

Umowa na czas nieokreślony – umowa o pracę, która nie ogranicza czasu zatrudnienia.
Pracodawca powierza pracownikowi zadania z założeniem, że ten będzie je wykonywał
długi czas.

Każda z tych umów określa m.in.:
- dane pracodawcy
- dane pracownika

- zakres obowiązków
- kwotę wynagrodzenia
- sposób i termin zapłaty wynagrodzenia
- wymagania wobec pracownika (mogą być różne w zależności od rodzaju wykonywanej
pracy)
- sposób, w jaki może nastąpić rozwiązanie umowy.

Umowa określa rodzaj pracy, której pracownik się podejmuje. W zakładach pracy obowiązują też
dodatkowe przepisy, które ustalają zasady pracy, ale które często nie są zapisane w umowie –
warto się o nie dowiedzieć podejmując pracę. Przepisy ustalają na przykład, ile urlopu
przysługuje pracownikowi w danym roku, mówią o sprawach bezpieczeństwa, ubezpieczeniach
rodziny, wynagrodzeniu za dodatkowe godziny pracy (nadgodziny) itp.
Wszystkie przepisy chroniące prawa pracowników w Polce dotyczą też cudzoziemców legalnie
zatrudnionych w Polsce.
Przykładowe wzory umów o pracę – Załączniki

Umowy cywilno-prawne
Wiele firm oferuje zatrudnienie nie na podstawie umowy o pracę (która daje pracownikowi duże
zabezpieczenie socjalne), ale na umowy cywilno-prawne. Praca na podstawie tych umów jest jak
najbardziej legalna – ale nie daje pracownikowi tylu praw, co umowa o pracę. W Polsce
funkcjonują:
•

Umowa zlecenia – pracodawca powierza, „zleca” pracownikowi wykonanie jakiegoś
zadania, a często – świadczenie jakiejś usługi.

•

Umowa o dzieło – pracodawca umawia się z pracownikiem na wykonanie ‘dzieła’, czyli
konkretnej pracy, która przyniesie określony i widoczny rezultat : na przykład zagranie
koncertu albo napisanie książki, czy zbudowanie płotu.

Powyższe umowy nie dają pracownikowi zabezpieczeń emerytalnych. Pracownik jest natomiast
ubezpieczony – zakres ubezpieczenia, a także rodzaj podatków płaconych od tych umów zależy
od tego, czy pracownik jest już zatrudniony w innym miejscu.
Ponieważ umowy te nie stanowią umowy o pracę, często nie są honorowane jako wystarczające
źródło dochodów przez banki – gdy cudzoziemiec chce wziąć kredyt albo choćby otworzyć
konto w banku.

Zwykle, umowy cywilno-prawne dotyczą pracy na krótszy okres czasu. Zdarza się, że
pracownicy podejmują pracę na podstawie tych umów dodatkowo, oprócz normalnej umowy o
pracę.

Ubezpieczenie i emerytura
Podjęcie legalnej pracy daje cudzoziemcy ubezpieczenie. Pracownik ma możliwość objęcie
ubezpieczeniem także swojej rodziny. Ubezpieczenie w praktyce oznacza prawo do korzystania z
bezpłatnej pomocy medycznej w publicznych ośrodkach ochrony zdrowia.
Ubezpieczenie zabezpiecza też pracownika w sytuacji, gdy w pracy przydarzy się wypadek –
wówczas pracownik może ubiegać się o odszkodowanie. (w przypadku zatrudnienia na czarno
pracownik zostaje sam ze swoim problemem, często sam musi finansować leczenie, gdy w pracy
dojdzie do wypadku).
Dodatkowo, poprzez lata legalnej pracy, pracownik odkłada część wynagrodzenia na przyszłość
w postaci składek emerytalnych. Po przepracowaniu określonej liczby lat i osiągnięciu wieku
emerytalnego, pracownik nabywa prawo do emerytury. Niestety, obecnie polskie przepisy
emerytalne nie dają uchodźcom i osobom objętym ochroną w Polsce prawa do uzyskania
emerytury na podstawie pracy w swoim kraju. Na tę emeryturę cudzoziemiec musi zapracować
w Polsce ‘od zera’. W przeciwnym razie w przyszłości, w podeszłym wieku, nie będzie miał
środków do życia i skazany jest na nędzę.

Zakładanie własnej działalności gospodarczej
Cudzoziemcy objęci w Polsce statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą mają prawo prowadzić
w Polsce własną działalność gospodarczą – to znaczy otworzyć własny biznes.
Oczywiście, mogą to robić zgodnie z polskimi przepisami.
Każdy, kto chce w Polsce prowadzić własną firmę, musi zacząć od pomysłu na własny interes,
który ma szanse powodzenia (opracuje tzw. biznes plan). Polskie przepisy przewidują nawet
pożyczkę dla osób bezrobotnych , które chcą otworzyć działalność gospodarczą i mają dobry
pomysł na własny biznes – cudzoziemcy objęci ochroną mogą korzystać z tej pomocy.
Osoba, która chce założyć firmę, musi:
- wpisać firmę do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy
- uzyskać koncesję, jeśli działalność tego wymaga (np. handel paliwem albo alkoholem)
- w ciągu 14 dni od wpisania firmy do ewidencji właściciel musi udać się do Urzędu
Statystycznego i uzyskać numer REGON

- w Urzędzie Podatkowym uzyskać numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) dla swojej
firmy
- wyrobić pieczątkę firmową
- założyć firmie konto w banku
- w ciągu 7 dni od rejestracji działalności w Urzędzie Gminy zgłosić firmę do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Założenie i prowadzenie własnej firmy wymaga sporo zachodu – ale jest możliwe. Są
cudzoziemcy, którzy z powodzeniem prowadzą w Polsce własne firmy.

Inne aspekty życia w Polsce

Ochrona zdrowia
W czasie, gdy cudzoziemcy ubiegają się o status uchodźcy, za zapewnienie im opieki zdrowotnej
odpowiada instytucja, która prowadzi ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o status
uchodźcy – Urząd do Spraw Cudzoziemców. Z reguły, jak to opisano wcześniej (strona xx) w
ośrodku kilka dni w tygodniu dyżuruje lekarz i pielęgniarka. Cudzoziemcy mają też możliwość
nieodpłatnego korzystania z przychodni specjalistycznych i badań, na które skieruje ich lekarz
pierwszego kontaktu – w tych placówkach, z którymi Urząd podpisze umowę na świadczenie
usług medycznych.
Podczas procedury o nadanie statusu uchodźcy cudzoziemcy nie są objęci ubezpieczeniem
zdrowotnym i nie mają możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy medycznej w innych, niż
wyznaczone, placówkach ochrony zdrowia.
Generalnie, aby bezpłatnie korzystać z państwowej opieki zdrowotnej w Polsce, pacjent musi
być ubezpieczony. Zasada ta dotyczy zarówno Polaków, jak cudzoziemców, którzy zostali objęci
jakąkolwiek formą ochrony w Polsce. Cudzoziemcy z pobytem tolerowanym czy o innym
statusie prawnym muszą zadbać o ubezpieczenie, aby móc korzystać z publicznej opieki
zdrowotnej. To ubezpieczenie daje legalne zatrudnienie w Polsce. Możliwość bezpłatnego
ubezpieczenia mają też cudzoziemcy zarejestrowani jako bezrobotni w polskim Urzędzie Pracy należy w tym celu złożyć specjalny wniosek.
Przychodnia zdrowia może odmówić pomocy osobom, które nie są ubezpieczone.
Polski system ochrony zdrowia nie działa dobrze. Często zawodzi oczekiwania Polaków. Na
wizytę u wielu specjalistów albo specjalistyczne badania często czeka się bardzo długo – nawet
kilka miesięcy. Dlatego bardzo ważne jest, aby korzystać z wyznaczonych wizyt lekarskich i nie
spóźniać się na nie – gdy wizyta przepadnie, umówienie się na kolejny termin może zająć
miesiące.

W wielu sytuacjach usługi oferowane pacjentom są tylko częściowo bezpłatne – pacjent musi na
przykład czasem zapłacić za znieczulenie (na przykład kobieta w czasie porodu), lepszej jakości
wypełnienie u dentysty, za odpłatnością pacjent otrzymuje lepszą jakość pomocy albo otrzymuje
ją szybciej.
Bardzo ważne jest ustalenie, na przykład w przypadku specjalistycznego leczenia czy pobytu w
szpitalu, czego pacjent może oczekiwać w ramach ubezpieczenia (to znaczy bezpłatnie), a
jakiego rodzaju pomoc jest dostępna za odpłatnością.

Mieszkania i nieruchomości
Polskie prawo ogranicza możliwości zakupu nieruchomości przez cudzoziemców – co do zasady
zakup nieruchomości wymaga zezwolenia. Ustawa nie daje cudzoziemcom objętym ochronom
żadnych szczególnych przywilejów w tej sprawie.
Cudzoziemcy mają natomiast prawo wynajmować mieszkania w Polsce na takich zasadach, jak
obywatele polscy.
Cudzoziemcy objęci ochroną mają też prawo ubiegać się w Polsce o mieszkania komunalne – to
znaczy mieszkania udostępniane przez władze miejskie, z reguły osobom w trudnej sytuacji
życiowej. Rozdziałem takich mieszkań zajmują się w Polsce Urzędy Gmin, a w miastach –
urzędy dzielnic. Dzielnica Śródmieście w Warszawie na przykład co roku udostępnia uchodźcom
pięć mieszkań komunalnych.
Niestety, oczekiwanie na mieszkanie komunalne w Polsce bardzo długo trwa. Zasoby
mieszkaniowe miast są niewielkie, a chętnych wielu. Mimo to, cudzoziemcy objęci ochroną
mogą składać wnioski o mieszkania na takich samych prawach, jak Polacy. Niektóre osoby, w
szczególnie trudnej sytuacji, otrzymują takie mieszkania.

Religia
W Polsce mieszkają ludzie wyznający różne religie, większość Polaków to katolicy. Prawo
przewiduje, że każdy człowiek ma swobodę wyboru religii, może praktykować swoją religię lub
nie praktykować żadnej. Człowiek nie może być dyskryminowany ze względu na swoją religię.
Nie ma zakazu noszenia symboli religijnych.
Polska i Kościół katolicki podpisały umowę, która pozwala na eksponowanie katolickich
symboli religijnych w miejscach publicznych – na przykład szkołach albo szpitalach. Na mocy
tej umowy w szkołach prowadzone są lekcje religii katolickiej. Te lekcje nie są jednak
obowiązkowe – rodzice mogą zdecydować, że dziecko na nie nie chodzi. Wtedy szkoła
zapewnia dziecku na czas lekcji religii inny rodzaj zajęć.
W Polsce jest też kilka muzułmańskich gmin wyznaniowych:
- Gmina Białystok - 15-490 Białystok, ul. Nowogródzka 2a/36, tel. 85 675 43 41:

Gmina Białystok zarejestrowana została w 1960 roku. Gmina posiada dom modlitw i Centrum Kultury
Islamu w trakcie budowy.
- Gmina Bohoniki - 16-310 Sztabin, ul. Polna 24, tel. 87 641 20 85:
Wieś Bohoniki (obecnie w województwie podlaskim) nadana została w 1679 roku, przez Jana III
Sobieskiego oddziałom tatarskim rotmistrzów Gazy Sieleckiego i Bohdana Kieńskiego, w zamian za
zaległy żołd. To ci pierwsi osadnicy założyli tutaj gminę wyznaniową. Obecnie gmina posiada zabytkowy
meczet drewniany, dwa cmentarze (w tym jeden czynny) i dom funduszowy.
- Gmina Bydgoszcz - 85-141 Bydgoszcz, ul. Emilianowska 5, tel. 523 711 207.
- Gmina Gdańsk - 80-347 Gdańsk, ul. Orłowska 1/2, tel. 608 637 766.
- Gmina Gorzów Wielkopolski - 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sczanieckiej 15d/2.
- Gmina Kruszyniany - 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 11/64:
Wieś Kruszyniany (obecnie w województwie podlaskim) nadana została w 1679 roku, przez Jana III
Sobieskiego oddziałom tatarskim pułkownika Samuela Krzeczowskigo, w zamian za zaległy żołd. Gmina
wyznaniowa w Kruszynianach istnieje najprawdopodobniej od drugiej połowy XVIII wieku. Obecnie
gmina posiada meczet drewniany, cmentarz, dom funduszowy, działka (tzw. ziemia wakufowa) 35,89 ha.
- Gmina Poznań - 60-650 Poznań, ul. Obornicka 227.
- Gmina Warszawa - 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 103, tel. 022 842 91 74.
- Gmina Warszawa - Fatih - 02-495 Warszawa, ul. Bodycha 41, tel. 22 723 03 81.

Działają również dwie organizacje zrzeszające muzułmanów.
Muzułmański Związek Religijny WWW.mzr.pl
Istnieje od 1925 r. i zrzesza polskich Tatarów. Wymienione powyżej gminy wyznaniowe są
częścią struktury MZR. Polscy Tatarzy, których mieszka w Polsce ok. 5 tys. do 1989 roku
stanowili zdecydowaną większość muzułmanów mieszkających w Polsce. Teraz są mniejszością
wśród mieszkających w Polsce ok. 30-40 tys. muzułmanów. Tatarzy mieszkają głównie na
wschodzie Polski w województwie podlaskim oraz w Warszawie i Gdańsku. Obchodzą
muzułmańskie święta i uroczystości, kultywują kulturę tatarską. Na czele gminy stoi mufti
Tomasz Miśkiewicz

Liga muzułmańska www.islam.info.pl
Liga powstała w 2004 r. Należą do niej głównie imigranci muzułmańscy mieszkający w Polsce,
ale również Polacy. Liga ma kilka oddziałów na terenie całego kraju.
Kontakt: TEL/FAX: +48226367246 , 48226369833, +48785187737. biuro@islam.info.pl

Śluby zawierane w meczecie mają charakter obrzędowy – ale z prawnego punktu widzenia nie są
wiążące. Narzeczeni planujący ślub w meczecie muszą więc wziąć też ślub tzw. cywilny, w
Urzędzie Stanu Cywilnego, aby ich ślub był ważny i honorowany przez polskie instytucje.

Pomoc i ochrona prawna
Cudzoziemcy w Polsce podlegają polskiemu prawu. Z jednej strony są więc zobowiązani
przestrzegać polskich przepisów prawa, a z drugiej – prawo chroni ich interesy.
Polskie prawo nie dopuszcza dyskryminacji ludzi ze względu na płeć, rasę, pochodzenie
etniczne, narodowość czy wyznanie.
W przypadku kłopotów z przestrzeganiem praw cudzoziemców, mogą oni zwrócić się o pomoc,
na przykład do organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w pomocy cudzoziemcom. Listę
tych organizacji podajemy w załączniku.

Samochód w Polsce
Polskie przepisy pozwalają cudzoziemcom posługiwać się prawem jazdy uzyskanym w Federacji
Rosyjskiej przez pierwszych 185 dni pobytu w Polsce. Później prawo jazdy powinno być
wymienione na polskie. Nie trzeba w tym celu zdawać żadnych egzaminów. Trzeba
natomiast przetłumaczyć prawo jazdy u tłumacza przysięgłego. Następnie tłumaczenie,
kserokopię oryginału oraz wniosek o polskie prawo jazdy należy złożyć w wydziale komunikacji
właściwym dla miejsca zamieszania.
Do wniosku trzeba dołączyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm z widocznym lewym
półprofilem, oraz dowód wpłaty opłaty za wydanie dokumentu (około 70 złotych). Rozpatrzenie
wniosku trwa do 30 dni. Sprawdzana jest autentyczność dokumentów. Przy odbiorze polskiego
prawa jazdy zagraniczne jest zabierane!
Wielu cudzoziemców kupuje w Polsce (albo sprowadza z zagranicy) samochody. Cudzoziemcy
oczywiście muszą przestrzegać w Polsce polskich przepisów drogowych. Są też zobowiązani do
przestrzegania przepisów dotyczących praw jazdy, rejestracji samochodów i obrotu
samochodami.
Do rejestracji samochodów sprowadzonych z UE wymagane są następujące dokumenty:
- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (zamiast dowodu rejestracyjnego
dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą,
wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą),
- dokument legalności pojazdu, jeżeli został wydany,

- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (akcyza zależy od wieku i pojemności samochodu) w
Urzędzie Celnym,
- potwierdzenie zapłaty opłaty recyklingowej,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług
lub brak takiego obowiązku, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa
członkowskiego,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z samochodowej stacji
diagnostycznej.

Jeśli samochód sprowadzany był spoza Unii Europejskiej, dodatkowo należy zapłacić za niego
cło.
W czasie, gdy samochód jest rejestrowany (Urząd w tym czasie sprawdza pochodzenie
samochodu), można już nim jeździć. Właściciel samochodu otrzymuje tablice czasowe wraz z
dowodem rejestracyjnym. Dowód i tablice trzeba będzie oddać w momencie odbierania stałego
dowodu rejestracyjnego i stałych tablic rejestracyjnych.
Całkowity koszt rejestracji samochodu, po uwzględnieniu wszystkich wymaganych
dokumentów, wykupieniu nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, wykupieniu tablic i dowodów
powinien wynieść ok. 170-200 zł.
Polskie przepisy ruchu drogowego reguluje kodeks drogowy. Wybrane przepisy dotyczące ruchu
pojazdów:
•

W Polsce jest obowiązek używania świateł mijania przez cały rok

•

Prędkość dozwolona w terenie zabudowanym wynosi 50km/h , na autostradach – 130
km/h, na większości dróg – do 90 km/h.

•

Korzystanie z autostrad jest w Polsce płatne

•

Nie można jeździć po alkoholu lub narkotykach, a także po niektórych lekach (informacja
na ten temat znajduje się na opakowaniu leków). Za jazdę pod wpływem alkoholu lub
narkotyków można utracić prawo jazdy, dostać karę grzywny, a nawet więzienia.

•

Dzieci do 14 roku życia muszą podróżować na tylnim siedzeniu samochodu, w foteliku.

•

Kierowca samochodu zawsze musi mieć przy sobie ważne dokumenty samochodu oraz
ważne prawo jazdy.

Sprawy rodzinne
Rodzina ma w różnych krajach i kulturach różne znaczenie. W każdym kraju trochę inaczej
pochodzi się do spraw rodzinnych.
Porównując czeczeńskie i polskie traktowanie spraw rodzinnych wydaje się, że Polacy o wiele
mniejszą wagę przywiązują do relacji z dalszą rodziną – kuzynami i krewnymi. Bliskie więzi
łączą z reguły dziadków-rodziców-dzieci oraz rodzeństwo każdego z tych pokoleń. Wielu ludzi
nawet nie zna dalszych krewnych. Nie ma w Polsce klanów ani tejp.
Polskie rodziny oczywiście znacznie się między sobą różnią, przeważnie mają jedno lub dwoje
dzieci. Oboje rodzice pracują, dzieci spędzają dużo czasu w przedszkolach czy szkołach, w
zależności od wieku.
Polacy zwykle zawierają związki małżeńskie po 20 roku życia. Małżeństwa osób poniżej 16 roku
życia są niezgodne z prawem. Na małżeństwa osób w wieku 16-18 lat musi wyrazić zgodę sąd
rodzinny. Małżeństwo z osobą poniżej 15 roku oraz stosunki seksualne z osobą poniżej 15 roku
życia są karalne. Ślub osób w tak młodym wieku zgłaszany jest na prokuraturze.
W Polsce osoba uważana jest za dorosłą z punktu widzenia prawa, gdy ukończy 18 lat.
W Polsce prawo nie akceptuje przemocy wobec dzieci. W przypadku, gdy któreś z rodziców bije
dzieci, dowolna osoba może (a nawet musi – jak mówi prawo) poinformować o tym policję.
Art. 207 §1 polskiego kodeksu karnego mówi: Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą
lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Przestępstwo stosowania przemocy wobec dziecka (czy znęcania się, jak mówi prawo) jest w Polsce
ścigane z urzędu. To znaczy, że prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody
osoby pokrzywdzonej. Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko jest bite (na przykład przychodzi
posiniaczone do szkoły), postępowanie może być rozpoczęte nawet wtedy, gdy dziecko odmawia zeznań.
Konsekwencje dla rodzica wyznaczane są poprzez środki karne, które nakłada sąd karny oraz środki
ograniczające władzę rodzicielską (nakłada je sąd rodzinny). Za stosowanie przemocy wobec dziecka
rodzic może otrzymać karę od 3 miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, a jednocześnie jego prawa
rodzicielskie mogą być ograniczone (a nawet odebrane – wówczas dziecko jest odbierane rodzicom i
powierzane opiece zastępczej).

Gdy urodzi się dziecko
Bardzo ważne jest uzyskanie aktu urodzenia dziecka - trzeba przypilnować, żeby na pewno
otrzymać ten dokument. Z reguły, szpital, w którym rodzi się dziecko, wskazuje rodzicom, do
którego Urzędu Stanu Cywilnego muszą się zwrócić, aby zarejestrować dziecko i uzyskać akt

urodzenia. Rejestracja nowo narodzonego dziecka jest w Polsce obowiązkowa, także dla
cudzoziemców.
Akt urodzenia jest ważnym dokumentem dla człowieka przez całe życie - w przyszłości będzie
konieczny choćby do zawarcia małżeństwa. Urząd wydaje ten dokument bezpłatnie (w oryginale
i trzech kopiach). Za kolejne egzemplarze trzeba zapłacić.
Druga sprawa - to zdrowie dziecka. W Polsce noworodki przechodzą różne rutynowe badania i
szczepienia. Cudzoziemcy często nie wiedzą o badaniach, jakie przysługują dziecku (dzieci osób
ubiegających się o status uchodźcy mają zapewnioną podstawową pomoc medyczną, która
obejmuje opiekę nad noworodkiem). Tymczasem te badania i szczepienia są bardzo ważne dla
zdrowia dziecka. Większość wcześnie wykrytych chorób można leczyć z lepszym skutkiem.
Trzecia sprawa - to legalizacja pobytu dziecka w Polsce. Nie ma w naszym kraju możliwości
'dopisania' nowo narodzonego dziecka do wniosku o status uchodźcy, złożonego wcześniej przez
jego rodziców. W imieniu dziecka trzeba więc złożyć osobny wniosek o nadanie statusu
uchodźcy. Dziecko powinno otrzymać decyzję o nadaniu albo odmowie statusu w tym samym
czasie, co rodzice.
Jeśli jedno z rodziców dziecka jest Polakiem, warto pamiętać, że dziecko automatycznie nabywa
prawo do obywatelstwa polskiego. Rodzice muszą złożyć oświadczenie w sprawie wyboru
polskiego obywatelstwa w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka.
Gdy oboje rodzice są cudzoziemcami, dziecko otrzymuje obywatelstwo rodziców (lub jednego z
rodziców, zgodnie z wyborem rodziców, gdy rodzice mają różne obywatelstwa).

Wielożeństwo
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uznaje małżeństwo za związek jednej kobiety i jednego mężczyzny.
Prawo nie akceptuje wielożeństwa. Cudzoziemiec - mąż dwóch żon w swoim kraju - nie ma też prawa
zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego w Polsce.
Rozdział XXVI polskiego kodeksu karnego, dotyczący przestępstw przeciwko rodzinie i opiece
jednoznacznie zabrania w Polsce bigamii. Art. 206 mówi:
Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Żonaty cudzoziemiec nie może więc zawrzeć w Polsce drugiego związku małżeńskiego - jest to
niezgodne z polskim prawem. Prawo nie przewiduje natomiast kary dla cudzoziemców, którzy
przyjeżdżają do Polski z dwiema żonami - na ten temat nie ma w polskich przepisach żadnych
uregulowań.
Choć cudzoziemiec raczej nie powinien spodziewać się kary, jego dwa pierwsze małżeństwa nie będą
równo traktowane. Cudzoziemiec będzie musiał zadeklarować, którą z żon Polska ma potraktować jako tę
'legalną'. Drugi związek będzie uważany za konkubinat, a żony nie będą miały w Polsce równych praw.
Jest to trudne szczególnie wtedy, gdy cudzoziemiec z więcej niż jedną żoną chce zostać w Polsce i
zamierza uregulować swój status prawny.
Polska ustawa o cudzoziemcach podkreśla, że za małżonkę cudzoziemca uważa się osobę pozostającą z
nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo RP (art. 53.2 ustawy o cudzoziemcach z 13 czerwca
2003 r., Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175). W świetle polskiego prawa druga i kolejne małżonki cudzoziemca

nie są traktowane jako żony.

Wyjazd z Polski

Wielu cudzoziemców objętych ochroną w Polsce, lub jeszcze w czasie procedury, decyduje się
wyjechać z Polski:
Do kraju pochodzenia
W czasie trwania procedury o nadanie statusu uchodźcy każdy cudzoziemiec, który decyduje się
na powrót do swojego kraju, może otrzymać pomoc od państwa. Pomoc ta obejmuje pokrycie
kosztów podróży. Organizacją podróży powrotnej do kraju pochodzenia zajmuje się
Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji. W sprawie informacji na ten temat należy
zwrócić się do pracownika ośrodka dla uchodźców.
Możliwość uzyskania tej pomocy jest otwarta tylko dla cudzoziemców, którzy oczekują na
decyzję sprawie otrzymania statusu uchodźcy. Pomoc nie jest oferowana osobom, które uzyskały
już decyzję w sprawie statusu (niezależnie od tego, jaka jest ta decyzja).

Do innego kraju w strefie Schengen
Osoby, które ubiegają się o status uchodźcy nie mają możliwości przekraczania
międzynarodowych granic (chyba, że zrezygnują z procedury).
Osoby, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo pobyt tolerowany – gdy
tylko otrzymają polską kartę pobytu, mogą wyjeżdżać do innych krajów strefy Schengen (patrz
załącznik) na okres do trzech miesięcy w czasie pół roku (czyli w ciągu pół roku mogą
podróżować tylko trzy miesiące), w celach turystycznych, bez wizy.
(ramka) UWAGA! Możliwość podróżowania bez wiz w strefie Schengen dotyczy tylko
wyjazdów turystycznych. Cudzoziemcy nie mają w tym czasie prawa do podejmowania pracy.
Do wyjazdu wystarcza w takiej sytuacji ważny paszport oraz polska karta pobytu. Niektóre kraje
mogą dodatkowo oczekiwać od cudzoziemców wykupienia ubezpieczenia.
Między krajami strefy Schengen nie ma kontroli granicznych – ludzie mogą swobodnie
przekraczać granice między państwami, nie są kontrolowani na granicy. Mimo to, we wszystkich
państwach strefy działają służby Straży Granicznej, które mogą kontrolować ludzi w praktycznie
dowolnym miejscu. Straż Graniczna nie kontroluje wszystkich, ale kontrole te są regularne. Brak

odpowiednich dokumentów oznacza poważne nieprzyjemności, z aresztem i deportacją do Polski
włącznie.
•

Praca w krajach Schengen

W większości krajów strefy Schengen istnieją możliwości podjęcia przez cudzoziemców
legalnego zatrudnienia. Z reguły pierwszym krokiem jest znalezienie pracodawcy. Cudzoziemcy
objęci ochroną w Polsce mogą wyjechać za granicę w ramach ruchu bezwizowego, aby poszukać
pracodawcy w innym kraju (ale nie mogą od razu podejmować zatrudnienia! Muszą poczekać na
uzyskanie zezwolenia). Następnie, z reguły, muszą wrócić do Polski, złożyć wniosek o wizę z
prawem do pracy w danym kraju. Dopiero po uzyskaniu wizy i prawa do pracy mogą wrócić do
wybranego kraju i podejmować tam zatrudnienie.
W niektórych krajach o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca i zgodę na pobyt z prawem do
pracy występuje pracodawca, a nie cudzoziemiec (na przykład w Holandii). W niektórych
krajach, gdy procedurę uda się przeprowadzić w ciągu trzech miesięcy legalnego pobytu
cudzoziemca w danym kraju, powrót do Polski i ubieganie się tutaj o wizę, nie jest konieczne.
Szczegółowe informacje na temat możliwości podjęcia legalnej pracy w danym kraju można
uzyskać w ambasadach tych krajów w Polsce. Możliwości podjęcia pracy z reguły zależą też od
posiadanych kwalifikacji i znajomości języków obcych.

Do krajów poza strefą Schengen
Aby pojechać do kraju, który nie należy do strefy Schengen, cudzoziemiec musi mieć wizę
(chyba, że jako obywatel swojego kraju może do danego kraju wjechać bez wizy). Cudzoziemiec
może wnioskować o taką wizę w Polsce tylko wtedy, gdy ma polską kartę pobytu. Oprócz karty
musi mieć w tym celu ważny dokument podróży (np. paszport albo paszport genewski).
Wniosek o wizę może nie być przyjęty, gdy cudzoziemiec jest w Polsce nielegalnie.

Składanie wniosku o status uchodźcy w innym kraju
Kraje Unii Europejskiej od wielu lat starają się, aby we wszystkich państwach Unii
obowiązywały takie same przepisy dotyczące nadawania statusu uchodźcy. W tym celu Unia
przyjęła wiele dokumentów, które obowiązują między innymi Polskę. Zgodnie z unijnymi
przepisami:
Każda osoba powyżej 14 roku życia, która składa wniosek o status uchodźcy w Unii
Europejskiej, składa wraz z dokumentami odciski palców. Te odciski palców wprowadzane są do
wspólnej europejskiej bazy danych, Eurodac, razem z informacją, gdzie i kiedy dana osoba
wystąpiła o status uchodźcy. W rezultacie, w każdym kraju można ustalić, czy cudzoziemiec
składał wcześniej wniosek o status uchodźcy, gdzie i kiedy.

Wniosek o status uchodźcy można złożyć w Unii Europejskiej co do zasady tylko jeden raz, w
pierwszym kraju, do którego cudzoziemiec dotrze.
Jeśli cudzoziemiec przyjeżdża do Unii na podstawie wizy – za rozpatrzenie wniosku
odpowiedzialne jest państwo, które wystawiło wizę.
Jeśli cudzoziemiec po złożeniu wniosku w Polsce wyjedzie do innego kraju i tam złoży drugi
wniosek, taka osoba jest odsyłana z powrotem do kraju, w którym złożyła pierwszy wniosek o
status uchodźcy – czyli do Polski. Procedura wyjaśniania okoliczności czasem trwa nawet kilka
czy kilkanaście miesięcy – bywa, że cudzoziemcy są odsyłani do Polski po kilkumiesięcznym
pobycie za granicą. Zgodnie z prawem europejskim tylko Polska może jednak rozpatrzyć
wniosek o status uchodźcy kogoś, kto swój pierwszy wniosek o status złożył w Polsce.
Jeśli cudzoziemiec przyjeżdża do Polski, a ma już rodziców lub dzieci w innym kraju
europejskim, którzy ubiegają się o status albo mają ochronę – może dołączyć do nich. W takich
przypadkach Polska pokrywa koszty przejazdu cudzoziemca do rodziny za granicą. O posiadaniu
rodziny objętej ochroną w innym kraju należy powiadomić Urząd do Spraw Cudzoziemców w
momencie składania wniosku o status uchodźcy.

Załącznik 1
Kto jest kto – instytucje, które biorą udział w procedurze azylowej w Polsce

Straż Graniczna – przyjmuje wniosek, pobiera odciski palców (od wszystkich powyżej 14 roku
życia) i fotografuje cudzoziemców, którzy składają wniosek o status uchodźcy.

Urząd do spraw Cudzoziemców – rozpatruje wniosek o status uchodźcy: przeprowadza tzw.
‘wywiad statusowy’ z cudzoziemcem, a potem decyduje, czy daną osobę należy objąć ochroną
międzynarodową. Urząd prowadzi też sieć ośrodków dla cudzoziemców, w których mogą
oczekiwać na decyzję w swojej sprawie.

Rada do spraw Uchodźców – jest drugą instancją w sprawach o nadanie statusu uchodźcy.
Cudzoziemiec niezadowolony z decyzji Urzędu do spraw Cudzoziemców może odwołać się od
tej decyzji, a wtedy Rada ponownie rozpatruje jego sprawę. Może podjąć decyzję o nadaniu
statusu uchodźcy cz innego rodzaju ochrony, pozostawić decyzję Urzędu bez zmiany albo zlecić
ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd.

Wojewódzki Sąd Administracyjny – cudzoziemiec niezadowolony z decyzji Rady może dalej
się odwoływać - do sądu. W tym czasie nie ma już jednak prawa do pomocy socjalnej ze strony
państwa, na przykład możliwości mieszkania w ośrodku. Sąd bada, czy procedura była
prowadzona prawidłowo. Nie ma możliwości nadania cudzoziemcy żadnej formy ochrony, ale
ma możliwość przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Naczelny Sąd Administracyjny – jest ostatnią instancją sądową. Osoba niezadowolona z
wyroku WSA może go zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd bada, czy wyrok
sądu niższej instancji był prawidłowy i może go zaakceptować albo uchylić - wówczas WSA ma
obowiązek ponownie zbadać sprawę, stosując się do zaleceń NSA. Skarga do NSA musi być
sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. W czasie rozpatrywania skargi cudzoziemiec
ma prawa do pomocy socjalnej (np. miejsca w ośrodku).

Załącznik 2
System edukacji w Polsce
System edukacji w Polsce ulega obecnie stopniowej zmianie. Dzieci będą rozpoczynały
obowiązkową edukację w wieku pięciu, a nie jak dotąd sześciu lat. Edukacja jest obowiązkowa
do momentu, gdy dziecko ukończy gimnazjum, lub do momentu, gdy ukończy 18 lat –
którekolwiek z tych wydarzeń nastąpi pierwsze. Jeśli dziecko ukończy gimnazjum w wieku 16
lat (tak zwykle jest) – do czasu uzyskania 18 lat ma obowiązek nauki – czyli dalszego
kształcenia, choć już niekoniecznie w szkole.

Etapy edukacji
Przedszkole – dla dzieci w wieku 3-5 lat. Nie jest obowiązkowe. Godziny pracy przedszkoli
różnią się, dzieciom podawane są zwykle trzy posiłki. Organizowane są też dla nich różne
zajęcia. W Polsce funkcjonują przedszkola państwowe i prywatne. Rodzice płacą za przedszkole
dzieci. Niektóre przedszkola zwalniają uchodźców i cudzoziemców objęty ochroną uzupełniającą
z części opłat. Z reguły w prywatnych przedszkolach opłaty są wyższe, niż państwowych.
Zerówka – obowiązkowy rok przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole. Zerówki
prowadzone są zarówno w szkołach jak w przedszkolach. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 56 lat. W przedszkolach rodzice wnoszą opłaty, ale dzieci spędzają w przedszkolu większość dnia
i otrzymują posiłki. Zerówki w szkołach są bezpłatne – ale dzieci uczestniczą tam tylko w kilku
godzinach zajęć dziennie i nie otrzymują posiłków (chyba, że szkoła ma stołówkę, a rodzice
zapłacą za obiady).
Szkoła podstawowa – obowiązkowa, obecnie dzieci rozpoczynają pierwszą klasę w wieku 6 lub
7 lat. To szkoła obowiązkowa, nauka w niej trwa sześć lat. Pierwsze trzy lata dzieci mają jedną
nauczycielkę lub nauczyciela, który uczy je wszystkich przedmiotów. Dodatkowi nauczyciele
mogą pojawiać się na zajęciach sportowych czy języków obcych. W tym czasie dzieci są
oceniane opisowo – nauczyciel nie stawia stopni, ale pisze, z czym dziecko radzi sobie dobrze, z
czym gorzej. Ten etap nauki kończy się sprawdzianem, który nie jest obowiązkowy.
Od czwartej do szóstej klasy system nauki się zmienia. Każdego przedmiotu uczy już inny
nauczyciel, dzieci zaczynają być oceniane na stopnie. Po szóstej klasie szkoły podstawowej
dzieci przechodzą obowiązkowy egzamin. Podejście do tego egzaminu jest konieczne – bez
niego dziecko nie otrzyma świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu jest
ważny – bo od niego zależą dalsze możliwości edukacji dziecka.
Polskie przepisy przewidują sytuacje, gdy dziecko nie przystępuje do egzaminu a mimo to
kończy szkołę. Szkoła musi jednak z wyprzedzeniem uzyskać zgodę władz edukacyjnych na
zwolnienie ucznia z egzaminu. Zdarza się tak np. gdy uczeń cudzoziemiec rozpoczyna naukę w
Polsce na tyle późno, że nie jest w stanie opanować języka polskiego na tyle, aby móc przystąpić
do egzaminu.

Gimnazjum – obowiązkowa nauka w gimnazjum trwa trzy lata. Kończy się egzaminem. Wynik
egzaminu decyduje o możliwościach przyjęcia do szkół ponad-gimnazjalnych.
Szkoły ponadgimnazjalne (tzw. szkoły średnie) – po ukończeniu gimnazjum uczeń ma szerokie
możliwości wyboru rodzaju szkoły, w której chce dalej się uczyć. Edukacja na tym etapie nie jest
obowiązkowa. Młody człowiek może nie chodzić już do szkoły, ale ma obowiązek dalszego
kształcenia się – na przykład poprzez staż zawodowy u pracodawcy.
Możliwości wyboru szkoły na poziomie ponad-gimnazjalnym zależą od wyniku egzaminu
końcowego w gimnazjum – im lepszy wynik, tym uczeń ma większe możliwości wyboru:
- liceum profilowane (3 lata) – to szkoła dla uczniów, którzy planują dalej się kształcić. Nie daje
zawodu, ale doskonali ogólną wiedzę uczniów. Liceum kończy się egzaminem dojrzałości, który
umożliwia podjęcie studiów.
- technikum (4 lata) – daje konkretny zawód, a jednocześnie kończy się egzaminem dojrzałości,
który pozwala uczniom kontynuować naukę na studiach. Są różne rodzaje technikum, które dają
kwalifikacje w różnych zawodach.
- szkoła zawodowa ( 2-3 lata) – szkoła dla uczniów, którzy chcą szybko zdobyć konkretny zawód.
Nie daje jednak możliwości podjęcia studiów. Uczniowie mogą natomiast uzupełnić
wykształcenie po szkole zawodowej w liceum uzupełniającym (2 lata) lub technikum
uzupełniającym (3 lata) – po ukończeniu tych szkół otrzymują świadectwo dojrzałości i mogą
podjąć studia.
Łączny czas nauki do momentu ukończenia szkoły dającej możliwość przystąpienia do egzaminu
dojrzałości (egzaminu maturalnego) wynosi 12 - 15 lat. Po zdaniu tego egzaminu absolwenci otrzymują
świadectwo dojrzałości, które upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej.

Szkoły wyższe – każdy uniwersytet i szkoła wyższa ustala własne kryteria przyjmowania
studentów. Niektóre przyjmują studentów, którzy mieli najlepsze wyniki na egzaminie
maturalnym, inne robią dodatkowe egzaminy wstępne. Studia trwają z reguły 4-5 lat. Osoba,
która kończy studia zyskuje tytuł magistra lub inżyniera.
Osoby, które chcą dalej się kształcić mogą podjąć studia podyplomowe, doktoranckie czy
podejmować działalność naukową.

Załącznik 3
Umowa o pracę (przykład)

.........................................
(Pieczęć pracodawcy)
(miejscowość , data)

............................................

numer REGON - EKD
Umowa o pracę
zawarta w dniu ................................................ w ........................................................ pomiędzy
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez
.......................................................................................................................................................
a
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Pracownikiem
§1
Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku
.......................................................................................................................................................
§2
Umowa zostaje zawarta na czas
.......................................................................................................................................................
§3
Miejscem wykonywania pracy będzie
.......................................................................................................................................................
§4
Praca będzie wykonywana w wymiarze.......................................................................................
§5
Do obowiązków Pracownika będzie należało:
a) ...................................................................................................................................................
b) ..................................................................................................................................................
§6
Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ....................................... za miesiąc
płatne z dołu do ................... dnia każdego miesiąca.
§7
Pracownik rozpocznie pracę dnia ....................................................................... .

§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał
Pracownik.

..........................................
(podpis pracownika)
pracodawcy lub osoby uprawnionej

......................................................
(pieczęć i podpis
do

działania w jego imieniu)

Zał. 4
UMOWA ZLECENIE (przykład)

Zawarta w dniu .............................. w ........................................................................ pomiędzy 1.
........................ legitymującym się dowodem osobistym nr ....................................................
wydanym przez ................................ zamieszkałym w .............................................................. ul.
........................................................................ zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą", a
2. .......................... legitymującym się dowodem osobistym nr ...................................................
wydanym przez ................................ zamieszkałym w ............................................................... ul.
......................................... zwanym w treści umowy "Zleceniobiorcą", o następującej treści:
§ 1.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej pracy
(usługi) .......................................................................................................................................
w terminie do ...........................................................................................................................
§ 2.
Za wykonane prace, po ich przyjęciu przez Zleceniodawcę zleceniobiorcy zostanie wypłacone
wynagrodzenie złotych ..................... (słownie:......................................................................... ) na
podstawie rachunku.
§ 3.
Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w§ 1 innym osobom bez zgody
Zleceniodawcy.
§ 4.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 5.
Umowę sporządzono w ............... jednobrzmiących egzemplarzach, po .............. dla każdej ze
stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

..................................................

.................................................

Zał 5
Strefa Schengen - Lista krajów, które należą do strefy Schengen
Austria,
Belgia,
Czechy,
Dania (bez Grenlandii i Wysp Owczych)
Estonia,
Finlandia,
Francja,
Niemcy,
Grecja (bez terytorium Athos)
Węgry,
Włochy,
Łotwa,
Litwa,
Luksemburg,
Malta,
Holandia,
Polska,
Portugalia,
Słowacja,
Słowenia,
Hiszpania,
Szwecja ,
Szwajcaria,
Norwegia (bez Spitsbergenu i Wyspy Niedźwiedziej)
Islandia
Z powodu braku kontroli granicznych ruch bezwizowy w ramach strefy Schengen obejmuje też
Monako, San Marino i Watykan.
O członkowstwo w strefie Schengen ubiegają się Bułgaria, Rumunia, Liechtenstein oraz Cypr.

NIE SĄ członkami strefy Schengen Wielka Brytania oraz Irlandia.Zał. 6
Organizacje międzynarodowe i pozarządowe, które działają na rzecz cudzoziemców w
Polsce

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
•

Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
(UNHCR)
Al. Szucha 13/15 lok. 17, 00-580 Warszawa
tel. (22) 628 69 30
fax: (22) 625 61 24
polwa@unhcr.org
www.unhcr.pl
www.unhcr.org

•

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
ul. Twarda 44/24,
00-831 Warszawa
tel: 652 03 57;
fax: 620 67 82

•

Amnesty International: Zespół ds. UE i Organizacji Międzynarodowych
ul. Piękna 66A m. 2, 00-672 Warszawa
tel.: +48 22 622 28 90
fax: +48 22 827 60 00
www.amnesty.org.pl
www.amnesty.org

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
•

Centrum Pomocy Uchodźcom Polskiej Akcji Humanitarnej
ul. Szpitalna 5/18
00-031 Warszawa
tel. (22) 828 88 82
Centrum prowadzi poradnictwo socjalne i zawodowe dla cudzoziemców, program nauki
języka polskiego, prowadzi jedyny w Polsce Dom Uchodźcy - w którym mieszkają
zarówno osoby ubiegające się o status uchodźcy, jak osoby objęte ochroną. Angażuje się
też w działania informacyjne i lobbyingowe na rzecz uchodźców. Organizuje największe
w Polsce obchody Dnia Uchodźcy.

•

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.(22) 556 44 66 (dział uchodźców)
Organizacja prowadzi program bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców,
niezależnie od ich statusu prawnego.

•

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Al. 3 Maja 12 lok. 510
00-391 Warszawa

tel.(22) 621 51 65
SIP prowadzi program porad prawnych dla cudzoziemców, a także angażuje się w
działania informacyjne na temat uchodźców, skierowane przede wszystkim do szkół.
Świadczy usługi tłumaczeniowe, zatrudnia też doradców integracyjnych.
•

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
ul. Krowoderska 11/7
31-141 Kraków
tel. (12)633 72 23
www.pomocprawna.org
biuro@pomocprawna.org
Centrum prowadzi program bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców. Angażuje się
przede wszystkim w pomoc osobom osadzonym w aresztach deportacyjnych i ośrodku
strzeżonym dla cudzoziemców.

•

A'venir
www.a-venir.org.pl
Fundacja A'venir prowadzi program edukacji na temat uchodźców w polskich szkołach.

•

Fundacja Ocalenie
ul. Ordynacka 9/21
00-364 Warszawa
(22) 828 50 54
www.ocalenie.org.pl
Fundacja Ocalenie oferuje różnorodne wsparcie integracyjne dla uchodźców i migrantów:
wsparcie mentorów (przedstawicieli migrantów, którzy pomagają pobratymcom odnaleźć
się w polskiej rzeczywistości), pomoc psychologiczną i doradztwo zawodowe. Zatrudnia
też mediatorów, którzy pomagają rozwiązywać konflikty na tle kulturowym.

•

Caritas
Caritas działa na rzecz migrantów i uchodźców w czterech województwach. Udziela
pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, prowadzi też poradnictwo zawodowe i
działania na rzecz dzieci.
o

Caritas Archidiecezji Warszawskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
tel. (022)826 99 10

o

Caritas Archidiecezji Białostockiej
ul. Warszawska 32
43-200 Białystok
tel. (085) 732 55 53
Prowadzi pomoc socjalną i prawną.

o

Caritas Archidiecezji Lubelskiej
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
tel. (081) 743 71 86
Prowadzi poradnictwo prawne, socjalne i pomoc psychologiczną.

•

o

Caritas Diecezji Legnickiej
ul. Księdza Domańskiego 12
59-900 Zgorzelec
tel. (075) 771 65 61

o

Caritas - Słubice
ul. Wojska Polskiego 140
69-100 Słubice
tel. (095) 737 40 06
Pomoc socjalna, przede wszystkim dla cudzoziemców prebywających w Ośrodku
Strzeżonym dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.

o

Caritas - Biała Podlaska
ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
Pomoc socjalna.

Centrum Migranta
"Centrum Migranta" prowadzone przez księży werbistów oferuje różnorodną pomoc
integracyjną dla cudzoziemców, m.in. kursy językowe czy wydarzenia kulturalne.
ul. Ostrobramska 98
Warszawa
tel. (022)516 98 42, (022) 610 78 70

•

ARTERIA
Organizacja angażuje się w przedsięwzięcia kulturalne o charakterze międzykulturowym.
Tworzy spektakle i podejmuje działania teatralne z udziałem cudzoziemców ubiegających
się w Polsce o status uchodźcy.
www.arteria.art.pl
ul. Siennicka 3
04-005 Warszawa
tel: 48 (22) 813 35 67
fax: 48 (22) 205 04 55
www.arteria.art.pl

•

Eleos
Przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia w Białymstoku funkcjonuje Biuro do spraw
Uchodźców. Wspiera m.in. mieszkańców ośrodków dla uchodźców w regionie
Białegostoku, oferując głównie pomoc socjalną.
ul. Warszawska 47
15-062 Białystok
tel. (085) 732 89 07
e-mail: uchodzcy_eleos@op.pl

•

Fundacja Edukacji i Twórczości
Angażując grupę wolontariuszy, prowadzi program wsparcia integracyjnego, przede
wszystkim dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Białymstoku.

Pomaga w szukaniu mieszkań dla osób objętych ochroną, prowadzi naukę języka
polskiego, organizuje imprezy kulturalne.
ul. Św. Mikołaja 9
15-419 Białystok
tel. (085) 742 40 90
e-mail: uchodzcy_eleos@op.pl
•

Stowarzyszenie "Jeden Świat"
ul. Prusa
60-830 Poznań
Organizacja prowadzi program edukacji na temat uchodźców, latem organizuje też czas
dzieciom w ośrodkach dla uchodźców dzięki zaangażowaniu międzynarodowej grupy
wolontariuszy.

•

Instytut na rzecz Państwa Prawa
ul. Chopina 14/84
20-023 Lublin
tel. (081) 743 68 05, (081) 532 40 69
www.fipp.org.pl
Organizacja prowadzi program bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców i
cudzoziemców.

•

Fundacja Edukacji Międzykulturowej
www.miedzykulturowa.org.pl
fundacja@miedzykulturowa.org.pl
Fundacja nie wspiera uchodźców i migrantów bezpośrednio - wpływa za to na
kształtowanie się postaw zrozumienia i życzliwości dla ludzi różnych kultur. Prowadzi
zajęcia edukacyjne na temat międzykulturowości dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, na
swojej stronie prezentuje też zbiór scenariuszy lekcji i zajęć na ten temat, z których mogą
skorzystać nauczyciele i rodzice.

•

Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie
ul. Jezuicka 4/5 (I pietro)
20-113 Lublin
Tel.: +48 (081) 5342652, Tel./Fax (081) 5324545
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl
Centrum Wolontariatu w Lublinie organizuje różnego rodzaju atrakcje i zajęcia socjalne
dla cudzoziemców czekających na decyzję o statusie uchodźcy w ośrodkach w Lublinie.

•

Fundacja Forum Różnorodności
Fundacja Forum Różnorodności
Kopcińskiego 9/44
tel. 609618276
ffr@ffr.org.pl
Organizacja prowadzi ruchomy punkt informacyjno-poradniczy dla migrantów na
stadionie X-lecia w Warszawie. Udziela informacji prawnych i różnego rodzaju porad
socjalnych w językach rosyjskim, angielskim, ukrainskim, francuskim i niemieckim.

•

Stowarzyszenie Praktyków Kultury

Organizacja kulturalna, tworzy spektakle teatralne z udziałem uchodźców i migrantów z
Kaukazu.
Ul. Działdowska 12/24
01-184 Warszawa
www.praktycy.org

Zał. 7
Program integracyjny dla osób objętych ochroną - wysokość świadczeń pieniężnych

Kwoty możliwej pomocy w ramach programów integracyjnych różnią się w ciągu roku – na
początku są wyższe. Wysokość oferowanej pomocy ustala pracownik socjalny. Poniższe kwoty
określają najwyższą możliwą do uzyskania pomoc.
1) w okresie pierwszych 6 miesięcy realizacji programu integracyjnego:
- do 1.175 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
- do 822,5 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
- do 705 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
- do 587,5 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.
2) w okresie od 7 do 12 miesiąca realizacji programu integracyjnego:
- do 1.057,5 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
- do 740 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
- do 634,5 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
- do 528,75 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.
Minimalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 446 zł na osobę/miesięcznie.

Zał. 8
Lista aktów prawnych, wykorzystanych do przygotowania niniejszej publikacji.

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)

ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167, poz. 1758)

rozporządzenie MSWiA z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji i dokumentów,
jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie
nieruchomości

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie
wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 20 lutego 2004 r.)

Agata Marek, Stowarzyszenie Vox Humana

Wybrane różnice w prawie polskim i czeczeńskim dotyczące życia rodzinnego i edukacji

Każdy kto ubiega się o status uchodźcy lub inną formę ochrony lub otrzymuje status uchodźcy
(lub inną ochronę musi przestrzegać polskiego prawa. Nieznajomość prawa nie chroni przed
odpowiedzialnością za jego nieprzestrzeganie. Nie będziemy się tu zajmowali porównywaniem
praw obowiązujących w Polsce i w Czeczenii, wymienimy, gdyż zamiast poradnika
musielibyśmy napisać bardzo obszerne dzieło. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka przepisów,
które mogą być ważne dla osób, które w Polsce mieszkają od niedawna. Wyznawana religia i jej
zasady nie zwalniają nikogo z podporządkowania się polskiemu prawu.

Zawieranie małżeństw.
W Polsce za osobę dorosłą wedle prawa jest uznawana osoba, która ukończyła 18 lat. Od tego
wieku ma czynne prawo wyborcze, może zawrzeć małżeństwo, nie musi dalej się uczyć, nawet
jeśli nie ma wykształcenia podstawowego, ponosi pełną odpowiedzialność za własne czyny i
działania. Dla osoby poniżej 18 roku życia, jeśli popełni jakieś przestępstwo czy wykroczenie
prawo jest łagodniejsze. Przed 18 rokiem życia, aby wyjść za mąż czy się ożenić potrzebna jest
sądowna zgoda rodziców osoby nieletniej. Przeważająca większość rodziców wczesne
małżeństwo i macierzyństwo (w wielu nastoletnim) swoich dzieci postrzega jako rzecz
niepożądaną, niekorzystną dla dziecka i będzie starała się wszelkimi dostępnymi środkami i
metodami zapobiec takiej sytuacji.
W Polsce nie ma zwyczaju aranżowania małżeństw. Młodzi ludzie poznają się zazwyczaj bez
udziału swoich rodziców i samodzielnie podejmują decyzję o zawarciu małżeństwa. Ślub
zawarty w kościele katolickim jest sakramentem, to znaczy, że nie można go rozwiązać. W
kościele katolickim nie ma rozwodów, w szczególnych przypadkach można małżeństwo
unieważnić. W Polsce istnieją natomiast rozwody prawne – można rozwiązać prawnie
małżeństwo, nawet jeśli dana para brała ślub kościelny. Osoby, które brały ślub kościelny i
rozwiodły się prawnie nie mogą ponownie zawrzeć ślubu kościelnego. Mogą natomiast zawrzeć
małżeństwo prawnie.
Kościół katolicki dopuszcza ślub z osobą odmiennego wyznania lub ateistą. Osoba wierząca
musi uzyskać zgodę na taki ślub. W trakcie ceremonii ślubnej, osoba niewierząca nie składa
przysięgi „na Boga”. Musi natomiast wyrazić zgodę na katolickie wychowanie dzieci, które
urodzą się w tym związku.
Zawarcie małżeństwa w urzędzie nie ma żadnych konsekwencji religijnych. Para, która wzięła
tylko ślub cywilny może wychowywać dzieci w dowolnej religii. W przypadku rozwodu w
Polsce większość dzieci mieszka z matką (choć nie ma takiego wymogu prawnego), a ojciec

płaci na dziecko (dzieci) alimenty. Po rozwodzie następuje podział majątku nabytego w trakcie
małżeństwa. Własność przedmałżeńska (np. mieszkanie czy samochód kupione przed zawarciem
małżeństwa) nie podlega podziałowi.
Małżeństwa w urzędzie można zawierać wielokrotnie, ale dopiero po uzyskaniu rozwodu.
Rozwodu udziela sąd. Niezgodne z prawem jest zawieranie kilku małżeństw na raz, innymi
słowy nie można mieć więcej niż jednej żony czy też więcej niż jednego męża w tym samym
czasie. Obowiązuje to wszystkich bez względu na wyznawaną religię.

Zdajemy sobie sprawę, że w Czeczenii panują inne zwyczaje i prawa dotyczące małżeństw, a
także wielu, w którym chłopak czy dziewczyna zostaną uznani za dorosłych. Jednak przebywając
na terenie Polski każdy jest obowiązany uznać polskie prawo, gdyż w innej sytuacji poniesie
prawne konsekwencje.

Oto wybrane przepisy.
Odpowiedzialność karna za niektóre bezprawne elementy aranżowanych małżeństw
nieletnich.

1. Obcowanie płciowe z nieletnią
Art. 200 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553,
dalej: kodeks karny, k.k.):

Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej
czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich
wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Komentarz: W przytoczonym przepisie mowa jest o „obcowaniu płciowym” a nie o
„doprowadzeniu do obcowania płciowego”, a zatem sprawcę można pociągnąć do
odpowiedzialności, także w przypadku gdy małoletni sam chciał poddać się czynności seksualnej
i wykazywał inicjatywę. Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego- każdy może
zgłosić fakt jego popełnienia do odpowiednich organów- policji lub prokuratury, które podejmuje
śledztwo. Zgłoszenia nie można wycofać, jako że postępowanie przygotowawcze przejmują w
całości właściwe organy.

2. Bigamia
Art. 206 k.k.:

Kto zawiera małżeństwo, pomimo, że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Komentarz: Powyższy przepis dotyczy powtórnego zawarcia związku małżeńskiego, przy czym
każde małżeństwo musi być uznawane przez prawo polskiej, tj. musi zostać zawarte przed
urzędnikiem stanu cywilnego bądź jako małżeństwo wyznaniowe, wywierające skutki w prawie
polskim na podstawie ustawy. Małżeństwa zawarte w zborze muzułmańskim nie są uznawane
przez prawo polskie.

3. Porwania „na żonę”
Art. 211 k.k.:

Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje
małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub
fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komentarz: Za uprowadzenie rozumie się zmianę miejsca pobytu małoletniego, tak, że jego
prawni opiekunowie zostają pozbawieni możliwości sprawowowania nad nim opieki.
Wyższe kary grożą sprawcy (sprawcom), gdy uprowadzenie nastąpi wbrew woli ofiary lub z
użyciem przemocy. Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego- każdy może zgłosić
fakt jego popełnienia do odpowiednich organów- policji lub prokuratury, które podejmuje
śledztwo. Zgłoszenia nie można wycofać, jako że postępowanie przygotowawcze przejmują w
całości właściwe organy.

4. „Swatanie” małoletnich
Art. 199 § 1 i 2 k.k.:

Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia,
doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności
seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat
3, a jeżeli czyn został popełniony na szkodę małoletniego, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Komentarz: Przestępstwo dotyczy wszelkich przypadków udzielenia przez
„pozwolenia” na obcowanie z osobą małoletnią, nad którą sprawują opiekę.

rodziców

5. Obraza funkcjonariusza państwowego
Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu
przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 115 § 13 k.k. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,
2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,
3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania
przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania
przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i
zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub
samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba
w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu
terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo
funkcjonariusz Służby Więziennej,

8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową.

6. Aborcja:
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78)

Aborcja na życzenie jest w Polsce nielegalna. Dopuszcza się przerwanie ciąży jako świadczenie
medyczne w 3 następujących przypadkach:
1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (do chwili osiągnięcia
przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej);
2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej
jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza
organizmem kobiety ciężarnej
3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (do
12 tygodni od poczęcia)

Fragmenty Ustaw wybrała i opatrzyła komentarzem Aleksandra Wróblewska – Zgórzak
Aleksandra Wróblewska-Zgórzak- prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Praw i Wolności
Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w prawie o
cudzoziemcach. Doświadczenie zdobywała w takich organizacjach jak
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych (UNHCR) oraz w Ośrodku dla Uchodźców Podkowa-Leśna Dębak.
Obecnie udziela porad prawnych w Centrum Informacyjnym dla Cudzoziemców
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Wiceprezes Stowarzyszenia VOX HUMANA.

Jak działa polska szkoła
Organizacja czasu w szkole
Rok szkolny trwa zazwyczaj od 1 września do pierwszego piątku po 18 czerwca. W trakcie roku
szkolnego są przerwy i dni wolne. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
W większości szkół ekcje zaczynają o godzinie 8.00 i trwają 45 minut, w niektórych szkołach
lekcje rozpoczynają się trochę później o godzinie 8.15 lub 8.30, w mniejszych miejscowościach
może to być związane z kursowaniem szkolnego autobusu. Po każdej lekcji następuje 5 do 10
minutowa przerwa. Zazwyczaj są też dłuższe 15-20 minutowe przerwy – śniadaniowa i
obiadowa. Rozpoczęcie i zakończenie lekcji w większości szkół obwieszczają dzwonki.
W szkołach polskich są wystawiane oceny os 1 do 6. „Jedynka” jest najniższą oceną i jeśli uczeń
ją otrzyma oznacza to, że nie opanował materiału. Dwójka jest najniższą oceną zaliczającą.
Najwyższą oceną jest szóstka. W klasach 1-3, w szkole podstawowej często nie są wystawiane
oceny, uczeń jest oceniany metodą opisową. Na zakończenie roku szkolnego, jeśli uczeń zaliczył
wszystkie przedmioty na ocenę co najmniej dwa to otrzymuje promocję do następnej klasy. Jeśli
uczeń ma na zakończenie roku szkolnego jedynki to oznacza, że musi powtórzyć klasę. Jeśli
uczeń w klasach 1-3 nie nadąża z opanowaniem materiału powinien powtórzyć klasę, ale do tego
niezbędna jest opinia placówki pedagogiczno-psychologicznej opiekującej się daną szkołą.
Na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum dzieci i młodzież piszą test. Udział w teście
jest obowiązkowy – jeśli uczeń nie weźmie udziału w teście nie otrzyma świadectwa ukończenia
odpowiednio szkoły podstawowej i gimnazjum. Liczba punktów na teście kończącym szkołę nie
decyduje o skończeniu szkoły. Nawet jeśli uczeń dostanie zero punktów z testu to i tak dostanie
świadectwo ukończenia szkoły. Liczba punktów ma znaczenie przy przyjęciu do szkół na
wyższym poziomie edukacji.
Świetlica działa w szkołach podstawowych. Mogą w niej przebywać w zależności od szkoły
dzieci z klas 1-3 lub również dzieci starsze – jest to zależne od możliwości szkoły. Działa
zazwyczaj od 7.00 lub 7.30 i można tam pod opieką nauczyciela zostawić dzieci z klas
młodszych do rozpoczęcia zajęć, a także po zakończeniu zajęć przez młodsze klasy do godziny
(ustala to szkoła) 16.00 lub 17.00). W świetlicy dzieci przebywają pod opieką nauczycieli,
zazwyczaj są organizowane dodatkowe zajęcia, jest czas na odrabianie lekcji i zajęcia sportowe.
Wakacje i przerwy
Dokładne terminy wakacji i przerw świątecznych ustala Ministerstwo Edukacji. Rok szkolny
rozpoczyna się w Polsce w szkołach publicznych 1 września lub w kolejny dzień jeśli 1 września
wypada w sobotę lub niedzielę. Zakończenie roku szkolnego to trzeci piątek czerwca.
W trakcie roku szkolnego jest kilka wolnych dni od szkoły i od pracy:
1 listopada – Dzień Wszystkich świętych – jest dzień w który większość Polaków odwiedza
groby swoich bliskich. Nie jest to dzień świąteczny dla polskich muzułmanów Tatarów, którzy
jak wszyscy muzułmanie nie obchodzą takich świąt, jak:
Wigilia (23 grudnia)i Boże Narodzenie (24 grudnia) – to jedno z dwóch najważniejszych świąt w
Polsce obchodzone przez prawie wszystkich Polaków (często nawet przez niewierzących. To
święto jest związane z narodzinami Jezusa Chrystusa. Przerwa świąteczna w szkołach
rozpoczyna się kilka dni wcześniej między 18 a 20 grudnia i trwa do 2 stycznia.

Ferie zimowe – 2 tygodnie przerwy w zajęciach szkolnych między pierwszym a drugim
semestrem szkoły. Dokładny termin jest ustalany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
między połową stycznia i lutego. Terminy zimowych ferii są różne w różnych województwach.
Wielkanoc – jest świętem ruchomym, wypada zazwyczaj między 1 marca a 30 kwietnia. Przerwa
wielkanocna trwa od czwartku poprzedzającego Wielkanoc do wtorku po Wielkanocnej
Niedzieli.
Pozostałe dni wolne od nauki: 1 maja (Święto Ludzi Pracy, 3 maja – święto upamiętniające
uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, Boże Ciało – ruchome święto wypadające w czwartek
w maju lub czerwcu.
Zajęcia dodatkowe
Jeżeli w szkole uczy się więcej niż 8 dzieci z innych krajów szkoła może zorganizować
dodatkowe lekcje języka polskiego jako języka obcego. To bardzo ważne zajęcia, gdyż jak
najszybsza nauka języka polskiego pozwoli na głębsze zrozumienie wiedzy przekazywanej w
szkole, a także na uczestnictwo w życiu społecznym kraju, w którym się przebywa.
Szkoła organizuje również bezpłatne zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które mają trudności w
nauce, a także zajęcia sportowe.
Zajęcia są bezpłatne dla biorących w nich udział dzieci.
W szkole jest psycholog, pedagog i logopeda. Psycholog i pedagog rozwiązują konflikty
pomiędzy uczniami, dbają o ich poprawny rozwój zarówno psychiczny, społeczny, monitorują i
starają się wspomagać rozwiązywanie kłopotów edukacyjnych oraz w adaptacji do szkolnej
społeczności. Jeśli jakieś zachowania bądź brak postępów w nauce dziecka budzi niepokój
któregoś z pracowników szkoły mogą poprosić o rozmowę z rodzicami, o rozmowę z rodzicami
w obecności wychowawcy lub dyrekcji szkoły. Mogą również skierować dziecko na dodatkowe
badania.
Regulamin szkoły
Regulamin szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, którzy do niej uczęszczają. Pokazujemy tu
przykład regulaminu szkolnego z jednej ze szkół – Szkoły Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii,
w której się uczą dzieci z ośrodka dla cudzoziemców w Lininie. Celem ustalenia regulaminu jest
przyjęcie wspólnych zasad postępowania i zachowania dla wszystkich uczniów, zachowanie
uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także praw i obowiązków uczniów.
Przed rozpoczęciem nauki w szkole należy uważnie przeczytać dziecku regulamin. Należy się
upewnić, że uczeń zapamiętał jak należy zachowywać się na lekcjach – np. nie używać w trakcie
lekcji telefonu komórkowego, nie chodzić po klasie, nie rozmawiać z kolegami czy też na
przerwach. Bardzo ważne jest zachowanie bezpieczne dla siebie i innych – absolutny zakaz
noszenie ostrych przedmiotów takich jak noże czy scyzoryki, zakaz zachowań agresywnych i
obraźliwych takich jak bójki i wzajemne wyzywanie. Uczeń powinien też pamięć o zmianie
obuwia i noszeniu odpowiedniego stroju do zajęć wychowania fizycznego .
Uczeń ma bezwzględny obowiązek szanowania mienia szkoły – za wszystkie zniszczenia
dokonane przez dziecko odpowiadają, również finansowo, rodzice.
Przykład regulaminu szkoły:

REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KSIĘCIA
JANUSZA W GÓRZE KALWARII

1. Uczeń z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz
innych uczniów.
2. Uczeń jest zobowiązany do:
wypełniania poleceń wszystkich nauczycieli,
stosowania się do uwag pracowników administracji i obsługi,
szanowania mienia szkolnego i innych osób,
dbania o kulturę słowa,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz podczas innych zajęć
organizowanych przez Szkołę i informowania nauczycieli (lub innych pracowników szkoły) o
sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa jego lub innych osób oraz o
swym złym samopoczuciu,
systematycznej pracy w ciągu całego roku szkolnego,
dbania o higienę osobistą i schludny wygląd; pod pojęciem „schludny wygląd” rozumie się:
-nie pomalowane paznokcie,
-nie farbowane włosy, bez stylizacji,
-brak makijażu.
Ze względu na bezpieczeństwo dopuszcza się jedynie krótkie kolczyki (nie zwisające).
noszenia jednolitego stroju, ustalonego przez Dyrekcję Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców
i identyfikatora, zmiany obuwia (na terenie budynku szkolnego – obuwie przeznaczone
wyłącznie do chodzenia po szkole, nie zagrażające zdrowiu, obuwie ortopedyczne, zdrowotne
wyłącznie z białą podeszwą; do wychodzenia na boisko szkolne uczeń ma obowiązek zmienić je
na obuwie sportowe; po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń powinien zmienić obuwie szkolne
na inne),
3. Podczas zajęć uczeń odpowiednio zachowuje się:
jest punktualny,
wykonuje polecenia nauczyciela,
pracuje samodzielnie, nie ściąga,
przygotowuje się do lekcji (szczegółowe wymagania zawierają przedmiotowe regulaminy
oceniania),
zabiera głos wyłącznie po udzieleniu głosu przez nauczyciela,
ma stałe miejsce pracy; może je zmieniać lub opuszczać po uzgodnieniu z nauczycielem,
nie wstaje bez pozwolenia i nie chodzi po klasie,
z szacunkiem odnosi się do wypowiedzi innych uczniów; nie wyśmiewa się z nich,
bez uzgodnienia z nauczycielem nie spożywa posiłku,
ma schowany i wyłączony telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne,
na głowie nie ma nakrycia głowy, na oczach – słonecznych okularów.
4. Wychodząc z zajęć, uczeń pozostawia po sobie porządek: dosuwa krzesło, wyrównuje ławkę,
zbiera papierki wokół siebie.
5. Uczeń powinien przychodzić na zajęcia nie wcześniej niż 15 min. przed ich rozpoczęciem. W
razie konieczności wcześniejszego przyjścia uczeń oczekuje na swoje zajęcia na świetlicy lub w
czytelni. Zaraz po przebraniu się wychodzi z boksu. Nie wchodzi do boksu innej klasy.
6. Podczas przerw międzylekcyjnych uczeń:
przebywa na terenie budynku szkolnego, a w okresie, gdy pozwalają na to warunki
atmosferyczne, na wybiegu,
nie przesiaduje w boksach, w łazienkach, na schodach, na półpiętrach,
stosuje się do uwag nauczyciela dyżurującego.
7. Uczeń przestrzega następujących zasad korzystania z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych:
przynosi telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na własną odpowiedzialność,
nie podłącza samodzielnie żadnych urządzeń elektronicznych,

może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych tylko w czasie przerw;
dopuszcza się tylko wykorzystywanie funkcji: rozmowa i sms-y. W przypadku naruszenia
postanowień regulaminu telefon komórkowy lub urządzenie elektroniczne zostaje uczniowi
odebrane i przekazane jego rodzicowi/opiekunowi.
Samorząd szkolny
Samorząd Szkolny jest reprezentuje uczniów z danej szkoły. Działa na terenie szkoły, tworzą go
wszyscy uczniowie wybierając swoich reprezentantów do zarządu.
Jakie są cele i zadania samorządu szkolnego znów pokażemy na przykładzie samorządu ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii:
Cele i zadania Samorządu Szkolnego:
1. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów
2. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
3. Tworzenie więzi między uczniami
4. Podtrzymywanie tradycji w szkole
5. Organizowanie czasu wolnego
Fragment Regulamin Samorządu Szkolnego klas 4-6 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górze
Kalwarii

1. Samorząd Szkolny jest reprezentantem ucznia i działa na terenie szkoły
2. Samorząd Szkolny tworzą uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do
Zarządu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3. Organami Samorządu Szkolnego są:
- ogólne zebranie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2
- Zarząd Samorządu
4. Organami pomocniczymi są Samorządy Klasowe
5. W skład Zarządu Samorządu Szkolnego wchodzą:
- przewodniczący
- zastępcy ( dwóch uczniów)
- sekretarze ( dwóch Uczniów)
(…)
8. W posiedzeniach Zarządu Samorządu mogą uczestniczyć:
- Dyrektor Szkoły
- nauczyciele
- przedstawiciele Rady Rodziców
- przedstawiciele organizacji szkolnych
9. Samorząd Szkolny może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz
Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
- prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania;
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
- prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły
10. Do zadań Samorządu Szkolnego należy:
- pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych;

- dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne;
- współudział w rozwijaniu zainteresowań uczniów, organizowanie wypoczynku i rozrywki;
- organizowanie pomocy koleżeńskiej;
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
- rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich;
- zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród za aktywną pracę na rzecz szkoły;
- organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na cele szkolne;
11. Samorząd Szkolny opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.
12. Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.
13. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
Rada Rodziców
Rada Rodziców działa w szkole na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.
Przedstawiamy Państwu na podstawie regulaminu Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2
W Górze Kalwarii zakres i przedmiot działania Rady Rodziców oraz jej zadania.
Fragmenty Regulaminu Rady Rodziców SP nr 2 w Górze Kalwarii (http://www.sp2.mgk.pl/)
Zakres i przedmiot działania
§2
Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem
Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole,
a w szczególności z organizacjami harcerskimi, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły.
§3
Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.
Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają
uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych.

Zadania rad klasowych
§6
Rada klasowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach
wynikających z niniejszego Regulaminu.
Rada klasowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do
dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
Rada klasowa działa na podstawie przyjętego planu pracy.
Rada klasowa współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu pracy.
Rada klasowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania
zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
Rada klasowa organizuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, zebrania
rodziców.
Zebrania rodziców organizuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku
szkolnym.
Rada klasowa podczas ostatniego zebrania rodziców w danym roku szkolnym składa
sprawozdanie ze swojej działalności.

Rada klasowa składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Rodziców.
§7
Pracami rady klasowej kieruje przewodniczący.
Przewodniczący rady klasowej w szczególności:
reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę klasową wobec innych podmiotów,
utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,
zwołuje i prowadzi zebrania rady klasowej.
Rozdział V
Zadania i kompetencje Rady Rodziców
§8
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§9
Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną odpowiednio zestaw
programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny
zestaw podręczników.
W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o
dokonanie zmian odpowiednio w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym
zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych
zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
§ 10
Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły.
Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z
wnioskami i opiniami może występować do:
dyrektora szkoły,
rady szkoły,
samorządu uczniowskiego,
organu prowadzącego szkołę,
organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
§ 11
Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez
dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.
§ 12
Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określenia wzór obowiązującego na terenie
szkoły jednolitego stroju dla uczniów.
Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie
ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na
szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.
§ 13
Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły
obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
realizowane przez nauczycieli.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala
dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 14
Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki
dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący
wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i
rodziców.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor
szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
Program profilaktyki ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 15
Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez
stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
§ 16
Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
§ 17
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Wymagania szkół
Wobec uczniów
Uczniowie powinni regularnie przychodzić do szkoły. Każda nieobecność powinna zostać
usprawiedliwiona na piśmie przez rodziców – np. z przyczyn losowych lub z powodu lekkiej
niedyspozycji albo przez lekarza – jeśli dziecko jest chore dłużej niż kilka dni (zależy od
przepisów w danej szkole). Regularna obecność ucznia w szkole jest bardzo ważna nie tylko z
powodu opanowania wiedzy, ale również promocji do następnej klasy.
Uczniowie powinni mieć podręczniki i zeszyty
Powinni być przygotowani do lekcji – mieć odrobioną pracę domową
Zmieniać obuwie
Mieć strój do zajęć wychowania fizycznego
W każdej szkole jest absolutny zakaz noszenia niebezpiecznych przedmiotów – noży,
scyzoryków, materiałów łatwopalnych i pirrotechnicznych (np. petard)
Znać i stosować się do regulaminu szkoły
Starać się uczestniczyć w życiu społeczności klasowej
W niektórych szkołach uczniowie nie mogą mieć w trakcie lekcji telefonów komórkowych,
ponieważ wielu uczniów bawi się nimi w trakcie trwania lekcji. Telefony są zbierane na
początku pierwszej lekcji i oddawane po zakończeniu ostatniej lekcji. Jeśli uczeń chce skorzystać
z telefonu w trakcie przerwy musi pójść do sekretariatu.

Wobec rodziców
Dziecko powinno regularnie przychodzić do szkoły – jeśli opuści bez usprawiedliwienia więcej
niż 2 miesiące będzie musiało zdawać specjalne egzaminy, żeby nie powtarzać klasy.
Nieobecność dziecka w szkole bez ważnych przyczyn jest karana przez polskie prawo – karani są
rodzice
Rodzice powinni interesować się postępami w nauce i zachowaniem dziecka w szkole – każda
szkoła organizuje spotkania z rodzicami –tzw. Dni otwarte lub wywiadówki, na których
wychowawca klasy i poszczególni nauczyciele informują rodziców o sytuacji dziecka w szkole.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów lub wychowawca, a także dyrektor szkoły, pedagog
lub psycholog mogą poprosić rodziców o spotkanie
Jeśli dziecko jest chore na chorobę zakaźną rodzice powinni jak najszybciej poinformować o tym
szkołę.
Jak pomóc dziecku odnaleźć się w nowej sytuacji
Jeśli dziecko nigdy wcześniej nie chodziło do szkoły ani do przedszkola może mieć trudności z
szybkim przystosowaniem się do wymagań szkoły. Trzeba dziecku wytłumaczyć po co chodzi do
szkoły, a także z czym się spotka w tej zupełnie nowej dla niego sytuacji. Należy wyjaśnić
oczekiwania szkoły dotyczące zachowania na lekcjach i przerwach, a także wymogów
dotyczących uczenia się oraz obowiązków szkolnych. Dziecko powinno wiedzieć ile czasu trwa
lekcja i jak powinno się zachowywać w trakcie jej trwania.
Jeśli dziecko nie zna języka polskiego powinno rozpocząć naukę tak szybko jak to możliwe. Tu
można oczekiwać pomocy od szkoły – w większości szkół są organizowane dodatkowe lekcje
języka polskiego dla dzieci z innych krajów.
Rodzice przed pierwszym dniem szkoły powinni porozmawiać z wychowcą klasy do której
będzie chodził ich syn czy córka i udzielić nauczycielowi podstawowych informacji, które
pomogą mu wprowadzić nowego ucznia do klasy.
Nauczyciel powinien wiedzieć:
Z jakiego kraju pochodzi dziecko i jaki ma status prawny w Polsce,
Czy zna język polski, jeśli tak to w jakim stopniu i czy obecnie go się uczy,
Poprosić nauczyciela, żeby oprowadził dziecko po szkole i pokazał mu gdzie jest jego klasa,
biblioteka, świetlica, szatnia, sekretariat, pokój nauczycielski. Gdzie jest sala gimnastyczna i co
się na niej robi, gdzie są przebieralnie, toaleta itp. Dziecko powinno wiedzieć do kogo może się
zwrócić o pomoc w razie potrzeby. Nauczyć nauczyciela poprawnie wymawiać imię i nazwisko
dziecka.
Wszystkie dzieci, które dołączają do klasy już po rozpoczęciu roku szkolnego potrzebują
specjalnego wprowadzenia do klasy. Takie specjalne wprowadzenie pomoże uczniowi oswoić się
z nową szkołą.
Wskazane jest posadzenie nowego ucznia w jednej ławce z otwartym i życzliwym przyjacielem.
Jeśli istnieje taka możliwość to raczej z tym, który mówi w tym samym języku. Nasz nowy
uczeń może początkowo polegać na tłumaczeniach kolegi oraz używać swojego języka
ojczystego do porozumiewania się i uczestniczenia w lekcji. Rozsądnie byłoby jednak oczekiwać
od dziecka, że nauczy się paru użytecznych zwrotów, słów i powitań w języku polskim. W

towarzystwie rówieśników dzieci bardzo szybko uczą się języka!
Dziecku pomaga dostarczanie mu możliwie wielu pomocy naukowych: wykresów, diagramów
czy ilustrowanych objaśnień, aby mógł się do nich odwoływać w czasie zajęć.
Korzystny wpływ może mieć zachęcanie dziecka do aktywnego udziału w życiu szkoły czy
klasy, np. w zakresie działań praktycznych takich jak dostarczanie wyposażenia czy sprzętu do
sal, tzn. wtedy, gdy będzie musiało nawiązać kontakt werbalny z innymi uczniami.
Dziecku potrzebny jest odpoczynek. Samo przebywanie w klasie jest dla wielu dzieci trudne - dla
dziecka-uchodźcy nawet rozmowa z kolegami jest początkowo stresująca - odbywa się przecież
w obcym dla dziecka języku. Wiele dzieci potrzebuje chwili wytchnienia w tym ciągłym procesie
uczenia się nowej rzeczywistości: często przestają po prostu słuchać i uważać.
Jeśli dziecko ma za sobą dramatyczne przeżycia – widziało śmierć bliskich, rany, samo zostało
ranne, itp. Należy poinformować o tym nauczyciela i dyrektora szkoła, którzy podejmą dalsze
działania. Poproszą psychologa i pedagoga szkolnego, żeby z dzieckiem porozmawiał i jeśli
będzie taka potrzeba zapewnił mu dalszą pomoc. Dziecko może cierpieć na PTSD – stres
pourazowy na który często cierpią ludzie po w/w przeżyciach. Takiemu dziecku należy zapewnić
odpowiednią pomoc psychologa.

