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INTEGRACJA IMIGRANTÓW W POLSCE – 
CZY FAKTYCZNIE NIEOBECNA?

Katarzyna Szyma ska-Zybertowicz, Nieobecne wyzwanie? Integracja jako za-

danie polityki spo ecznej wobec cudzoziemców w Polsce po 1989 roku. Toru : 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika 2011, 306 s.

Praca Nieobecne wyzwanie? Integracja spo eczna jako zadanie polityki spo ecz-

nej wobec cudzoziemców w Polsce po 1989 roku wychodzi naprzeciw spo ecznym 
oczekiwaniom i problemom zwi zanym z nap ywem imigrantów do Polski. Wype nia 
znacz c  luk  w literaturze socjologicznej, dotycz cej zagadnienia integracji spo ecz-
nej. Jest prób  teoretycznego przedstawienia problemu integracji oraz empirycznych 
bada  autorki nad dyskursem na temat imigrantów przebywaj cych w Polsce. 

Katarzyna Szyma ska-Zybertowicz jest socjologiem, pracownikiem Uniwersy-
tetu Miko aja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat zajmuje si  badaniem problemów 
migracji, polityki spo ecznej, sytuacji cudzoziemców w Polsce, integracji spo ecznej 
i polityki imigracyjnej. Opublikowa a na ten temat kilka wa nych artyku ów, w pra-
cach zbiorowych, a tak e w takich czasopismach, jak „Przegl d Polonijny”, „Zeszyty 
Prasoznawcze” czy „Polish Sociological Review”.

Ju  na pocz tku autorka ksi ki wymienia kilka podstawowych zada , które 
ma spe nia  jej publikacja. Sk adaj  si  na nie: przedstawienie kontekstu obecno ci 
w socjologii problematyki polityki spo ecznej, wyja nienie kategorii polityki imi-
gracyjnej, prezentacja dotychczasowych bada  nad cudzoziemcami w Polsce oraz 
analiza sprawno ci dzia a  instytucji pa stwowych wobec imigrantów. G ównym 
celem pracy ma by  udzielenie odpowiedzi na pytanie o zwi zek mi dzy polity-
k  spo eczn  i imigracyjn  a sprawno ci  pa stwa, i co mo e sta  si  spoiwem je 

cz cym. Wyj ciowym za o eniem jest stwierdzenie, e pomoc spo eczna, jako 
aspekt praktyczny polityki spo ecznej, jest naturalnym pod o em analiz integracji 
spo ecznej. Ponadto autorka trafnie stwierdza, e integracja spo eczna jest zasadni-
czym kryterium oceny polityki spo ecznej. Praca stara si  przybli y  teoretyczne t o 
tej problematyki, a tak e zagadnienia zwi zane z obecno ci  migrantów na terenie 
Polski po 1989 roku oraz problemy, z jakimi boryka si  polska polityka imigracyjna 
w kontek cie polityki spo ecznej.

Autorka podzieli a ksi k  na trzy cz ci: teoretyczn , badawcz  i rekomen-
dacyjn . Ka da z nich prezentuje inne spojrzenie na polityk  spo eczn  dotycz c  
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integracji imigrantów. Cz  pierwsza, nosz ca tytu  „Teorie i kategorie – polityka 
spo eczna jako perspektywa dla polityki imigracyjnej”, zajmuje zdecydowanie naj-
wi cej miejsca i sk ada si  z czterech obszernych rozdzia ów, po wi conych wyja-
nieniu zagadnie  teoretycznych. Na wst pie autorka zaznacza, e bardzo trudno jest 

jasno omówi  problematyk  polityki spo ecznej ze wzgl du na wielo  stanowisk 
poznawczych. Jest to spowodowane przede wszystkim ró norodno ci  historyczno-
-kulturow  wiata oraz faktem, i  nie zosta y jeszcze wypracowane precyzyjne ramy 
polityki spo ecznej, rozumianej zarówno jako praktyka, jak i dyscyplina naukowa. 
St d te  niezb dny jest obszerny przegl d stanowisk w sprawach powy szej tema-
tyki, który autorka ko czy propozycj  czterech tez dotycz cych polityki spo ecznej. 
Tezy te ukazuj  polityk  spo eczn  jako zbiór dzia a  odnosz cych si  do redystry-
bucji, szukaj cych rozwi za  w sytuacjach konß iktowych, poszukuj cych nauko-
wej to samo ci oraz wpl tanych w spór o warto ci. Jest to niejako punkt wyj cia 
do dalszych rozwa a , ale to, co tutaj najwa niejsze, to analiza zjawiska integracji 
jako pod o a i cechy konstytutywnej polityki spo ecznej. Szyma ska-Zybertowicz 
zwraca uwag  na znaczne zaniedbania w stosowaniu tej kategorii, która w a ciwie 
nie znajduje nale ytego miejsca w literaturze i w opracowaniach socjologicznych. 
Proponowane w ksi ce rozumienie integracji spo ecznej jest rozumieniem minimal-
nym, gdy  w du ej mierze opiera si  na „kulturowym konformizmie”, który mo -
na okre li  jako dostosowanie si  jednostki do warunków kulturowych panuj cych 
w danym kraju, wi ce si  z respektowaniem norm obowi zuj cych w konkretnym 
spo ecze stwie przez znaczn  cz  jego populacji (co najcz ciej oznacza grup  
dominuj c ). Ponadto autorka zarysowuje spo eczno-kulturowy kontekst migracji 
w Polsce oraz obszernie analizuje kategorie i poj cia polityki imigracyjnej, uwy-
datniaj c  takie jej dziedziny sk adowe, jak polityka prawna, wizowa, polityka za-
trudnienia, repatriacyjna, uchod cza i azylowa, karna, edukacyjna, kulturalna, pasz-
portowa, naturalizacyjna, antydyskryminacyjna, polityka wielokulturowo ci oraz 
przede wszystkim – polityka integracyjna.

Cz  druga ksi ki, zatytu owana „Cudzoziemcy w Polsce – badania i dyskurs 
publiczny”, jest prezentacj  wyników dotychczasowych bada  naukowych dotycz -
cych cudzoziemców w Polsce (Hut 2002; Nowicka i odzi ski red. 1993; Nowic-
ka i odzi ski 2001) oraz dyskursu publicznego (przekazu prasowego) na temat 
Wietnamczyków przebywaj cych na terenie naszego kraju. Autorka analizuje tu 
176 wypowiedzi zaczerpni tych z tytu ów prasowych, które ukazywa y si  w la-
tach 1997–2001 i wyró nia trzy najcz ciej pojawiaj ce si  konteksty, w których 
przedstawiani s  Wietnamczycy. Nale  do nich legalne i nielegalne zatrudnienie, 
przest pczo  oraz stosunek Polaków do cudzoziemców. Jak wynika z przeprowa-
dzonej analizy, Polacy powoli otwieraj  si  na obecno  obcokrajowców. Jednak 
nadal wi kszo  opinii o imigrantach jest zakorzeniona w stereotypach narodowych 
i nie ma odzwierciedlenia w indywidualnych do wiadczeniach jednostek. W znacz-
nej mierze przyczyniaj  si  do tego media, b d ce dla wielu osób jedynym ród em 
informacji o cudzoziemcach i kszta tuj ce powszechnie panuj c  opini  na temat 
imigrantów, która w wietle przeprowadzonych przez autork  bada  w asnych jest 
raczej niepochlebna (s. 210–213).
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Na cz  trzeci , opatrzon  tytu em „W stron  rekomendacji”, sk ada si  analiza 
polityki spo ecznej w kontek cie jako ci polityki pa stwa oraz integracji spo ecznej 
imigrantów. Przedstawiony zosta  tutaj kontekst instytucjonalny, w którym urze-
czywistnia si  praktyczna cz  polityki spo ecznej w stosunku do cudzoziemców. 
Szyma ska-Zybertowicz proponuje w asny model analizy, który wyja nia zwi zek 
pomi dzy realizacj  polityki spo ecznej a jako ci  demokratycznego pa stwa. Sche-
mat ten zbudowany jest z siedmiu typów idealnych, które wyznaczaj  continua i po-
zwalaj  okre li  sprawno  pa stwa, jego ograniczenia i mo liwo ci w stosunku 
do polityki imigracyjnej. Pierwsze continuum odnosi si  do aparatu pa stwowego, 
który mo e by  wewn trzsterowny, czyli wyalienowany, lub zewn trzsterowny, 
czyli wra liwy spo ecznie i otwarty na impulsy ze spo ecze stwa. Drugie dotyczy 
dzia ania organów pa stwa, gdzie przeciwstawia si  sobie funkcjonowanie aktywne 
(prewencyjne i intencjonalne) i reaktywne (krótkofalowe i nieprzemy lane). Kolej-
no analizowane s : autorytet pa stwa, b d cy na niskim lub wysokim poziomie, 
co ma znaczenie dla stopnia jego trwa o ci i zdolno ci egzekwowania praw; stabil-
no  polityki spo ecznej, rozci gni ta równie  pomi dzy opozycjami niska–wyso-
ka; upolitycznienie w tków pracy socjalnej, rozumiane tak e jako jej ideologizacja 
i mierzone wska nikiem obsadzania stanowisk w instytucjach pracy socjalnej we-
d ug klucza politycznego, lub przez propagandowe traktowanie zleconych zada . 
Przedostatnim zaproponowanym modelem analizy sprawno ci pa stwa jest spójno  
instrumentów polityki spo ecznej. Spójno  ta dotyczy przede wszystkim problemu 
zatrudnienia, deportacji czy te  tzw. pobytu tolerowanego. Ostatnie, siódme continu-
um dotyczy rozdzielczo ci instrumentów polityki spo ecznej, polegaj cej na doborze 
w a ciwych rodków, dzia a  czy przepisów prawnych, które maj  odpowiada  na 
okre lone potrzeby imigrantów a jak wynika z przeprowadzonej analizy, cz sto nie 
spe niaj  one zamierzonych funkcji (s. 236–237).

Na zako czenie pracy Szyma ska-Zybertowicz stawia pytanie, czy migracje s , 
czy nie s  zagro eniem dla adu demokratycznego. Odwa nie stwierdza, e wskutek 
nasilenia si  procesu nap ywu imigrantów mo e doj  do swego rodzaju kryzysu 
demokracji, która nie poradzi sobie z takim poziomem z o ono ci wspó czesnego 
wiata, a jednym z rozwi za  tego problemu mo e by  skupienie si  na integracji 

spo ecznej.
Praca posiada jednak kilka znacz cych wad. To, co ju  na pocz tku zwraca uwa-

g , to pewna bezradno , w której zdaje si  tkwi  autorka. Przytacza ona wiele sta-
nowisk i poj  dotycz cych polityki spo ecznej, by w konsekwencji powiedzie , e 
w a ciwie adne z nich nie oddaje rzeczywisto ci. Dalej zag bia si  w problemach 
terminologicznych, tworz c wra enie zagubienia, zamiast podejmowa  próby ich 
rozwi zania i proponowania nowych poj  i wyja nie . Cz sto powtarza ró ne tezy, 
co czytelnik odczuwa jako kr enie wokó  tych samych kwestii. To wra enie jest 
tym mocniejsze, e na ponad jedn  trzeci  publikacji sk adaj  si  rozdzia y oparte 
na rozwa aniach poj ciowych.

Chocia  konstrukcja ksi ki jest przejrzysta, to jednak w niektóre jej cz ci wkra-
da si  chaos. Niepotrzebne wydaj  si  wzmianki i zapowiedzi, co zostanie przedsta-
wione za kilkadziesi t stron (z licznymi zastrze eniami, i  obecnie nie mie ci si  
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to w ramach aktualnych rozwa a ), a tak e stawianie pyta , na które odpowiedzi 
czytelnik znajduje dopiero po przeczytaniu trzech nast pnych rozdzia ów. Autorka 
stara si  pokaza  jak najwi cej kontekstów polityki spo ecznej, polityki imigracyj-
nej oraz integracji spo ecznej (w wi kszo ci bardzo dobrze opracowanych), ale nie-
jednokrotnie dotyka tylko pewnych aspektów, pozostawiaj c czytelnika w swoistej 
pró ni. Taka sytuacja ma miejsce zw aszcza przy prezentacji teorii migracji, ochrony 
uchod ców czy bada  repatriacyjnych. Zbyteczne jest moim zdaniem akcentowanie 
aspektów, które nie s  dalej rozwijane lub opartych na jednym tylko przyk adzie 
– lepszym miejscem dla takich uwag by yby przypisy. Mo na równie  zapyta , dla-
czego przyj te rozumienie integracji, która jest przecie  centralnym zagadnieniem 
ca ej publikacji, pojawia si  dopiero na dziewi dziesi tej stronie ksi ki, a do tego 
miejsca w a ciwie nie wiadomo, do czego dok adnie odnosi si  badaczka. Nie mam 
te  w tpliwo ci, e odwo ywanie si  do deÞ nicji polityki spo ecznej zamieszczonej 
w serwisie internetowym Wikipedia jest nie na miejscu, gdy  serwis ten nie spe nia 
wymogów wiarygodno ci, a przede wszystkim nie przystaje do standardów pisania 
prac naukowych.

Daj c  si  we znaki wad  pracy jest brak przedstawienia bardziej aktualnych ba-
da  nad imigrantami. Te, które prezentowane s  w ksi ce, pochodz ce z lat osiem-
dziesi tych i dziewi dziesi tych XX wieku, stanowi  dobry punkt wyj cia dla zary-
sowania kontekstu problemowego, dzi  jednak, a zw aszcza po przyst pieniu Polski 
do Unii Europejskiej i uk adu z Schengen, trzeba uzna  je za przestarza e. Równie  
badania dyskursu medialnego prowadzone przez Szyma sk -Zybertowicz zdaj  si  
by  nieaktualne, w szczególno ci we wskazanym wy ej kontek cie historycznym. 
Wy ania si  tu potrzeba podejmowania nowych projektów badawczych i analiz po-
kazuj cych obecny obraz imigrantów w Polsce.

Pomimo przedstawionych mankamentów ksi ka jest bardzo warto ciowa 
i mo e stanowi  interesuj c  lektur  zarówno dla innych badaczy i osób zaintereso-
wanych problematyk  migracji, jak i dla studentów ró nych dyscyplin spo ecznych. 
Wszystkie postawione na pocz tku cele zosta y przez autork  osi gni te, a wszelkie 
za o enia metodologiczne i aksjologiczne – poparte argumentami. Na szczególn  
uwag  zas uguje bogaty przegl d deÞ nicji i stanowisk w sprawie polityki spo ecz-
nej (cho  wiele z nich jest przez autork  krytykowanych), wielowymiarowe opra-
cowanie podej cia do integracji spo ecznej czy syntetyczna operacjonalizacja poj  
zwi zanych z polityk  imigracyjn . Czytelnik dostaje zwi z e, klarowne wyja nienia 
i rozró nienia najwa niejszych poj , takich jak: asymilacja, gettoizacja, imigrant, 
uchod ca czy repatriant. Godny pochwa y jest tak e zaproponowany przez autork  
w asny i twórczy schemat analizy relacji mi dzy jako ci  pa stwa demokratycz-
nego a polityk  spo eczn , u atwiaj cy ocen  zdolno ci pa stwa do podejmowania 
dzia a  wobec cudzoziemców. Ponadto, za dodatni walor publikacji nale y uzna  
osadzenie analizy w teorii socjologicznej i podj cie decyzji o umiejscowieniu jej 
w perspektywie funkcjonalnej, w dzisiejszym sieciowym wiecie cz sto niedocenia-
nej i odrzucanej. 

Jednak za najwi ksz  warto  pracy uwa am samo zwrócenie uwagi na t  pro-
blematyk  i zainteresowanie integracj  spo eczn . Autorka skupia si  na komplek-
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sowym i syntetycznym przedstawieniu tematyki wspó czesnych migracji, podejmuje 
prób  odpowiedzi na pytanie o kszta t mechanizmów integracji spo ecznej w Polsce 
oraz formu uje odwa ne wnioski dotycz ce wzajemnego funkcjonowania migracji 
i demokracji. Jest to o tyle ciekawe, e w czasach otwarto ci granic, szybko ci i a-
two ci przemieszczania si  czy akceptacji odmienno ci, istniej  tak e g osy ostro -
niejsze w wyra aniu pochwa  na ten temat, a za to daj ce wyraz obawie o kszta t 
demokracji pa stwowych. Co wi cej, autorka pokazuje, e problemy imigrantów 
nie nale  jedynie do nich samych i nie mog  by  rozpatrywane tylko jednostkowo. 
Rola, jak  winno spe nia  pa stwo przyjmuj ce, jest tutaj bardzo wa na i niezwy-
kle trudna. St d wiele problemów i niedoci gni  zwi zanych z funkcjonowaniem 
polityki spo ecznej, z którymi musz  zmierzy  si  zarówno rz dz cy, jak i te  sami 
imigranci. 

Jak dowiadujemy si  z pracy Szyma skiej-Zybertowicz, na s aby poziom integra-
cji imigrantów mo e wp ywa  wiele czynników, poczynaj c od braku odpowiednich 
dzia a  ze strony pa stwa, poprzez negatywny wp yw mediów na potoczne opinie 
o cudzoziemcach, a  do indywidualnych decyzji podejmowanych przez obywateli 
pa stw przyjmuj cych. W zwi zku z tym na barkach w adz pa stwowych spoczy-
wa obowi zek instytucjonalizacji dzia a  przeciwko wykluczeniu i dyskryminacji 
imigrantów, badacze spo eczni powinni za  czu  si  odpowiedzialni za przybli anie 
spo ecze stwu problemu, jakim jest brak integracji oraz za analiz  tego, jak e z o-
onego, zjawiska na gruncie socjologii.
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