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BMP-0724-2-1/2022/MJ 

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie Senatora RP Pana Bogdana Borusewicza, złożone podczas 36. posiedzenia Senatu RP, 

w sprawie sytuacji uchodźców afgańskich sprowadzonych do Polski w ramach programu ochrony przed talibami1,  

z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, uprzejmie 

przedstawiam, co następuje. 

Dzieci cudzoziemskie, w tym ewakuowani obywatele Afganistanu, pozostające pod opieką Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców (UdSC), są zapisywane do szkół po przybyciu do ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się  

o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziców wspierają w tym 

pracownicy ośrodków, m.in. poprzez wyjaśnienie zasad panujących w polskiej szkole, udostępnianie informacji  

o najbliższych placówkach szkolnych i przepisach regulujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także pomoc  

w wypełnianiu formularzy i kompletowaniu dokumentów, a w razie konieczności asystują także podczas pierwszej 

wizyty w szkole. Ponadto, mając na względzie dobro małoletnich cudzoziemców, pracownicy ośrodków pozostają 

również w stałym kontakcie ze szkołami i w razie konieczności mobilizują dzieci i ich rodziców do regularnego 

spełniania obowiązku szkolnego. Dodatkowo, rodzice małoletnich cudzoziemców objętych obowiązkiem szkolnym 

otrzymują od pracowników UdSC informację dotyczącą obowiązku szkolnego i sposobu, w jaki powinien być 

spełniany. Następuje to podczas tzw. kursów orientacyjnych w ośrodkach recepcyjnych, a następnie w ośrodkach 

pobytowych. Na stronie internetowej UdSC w zakładce „do pobrania” udostępniono opracowany przez 

pracowników UdSC informator dotyczący edukacji dzieci cudzoziemskich, który wyjaśnia m.in. kwestie zapisu do 

szkół, wymaganych dokumentów, form wsparcia i ułatwień oraz pomocy udzielanej przez UdSC. Materiał jest 

dostępny w 10 wersjach językowych, w tym dari i paszto.  

Wypełniając zobowiązania nałożone ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej2, UdSC zapewnia małoletnim cudzoziemcom, korzystającym z nauki i opieki  

w publicznych placówkach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pomoce dydaktyczne w postaci 

wyprawki szkolnej, a także podręczniki dla tych uczniów, którzy nie otrzymują ich w szkole lub placówce (tj. dzieci 

realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów szkół ponadpodstawowych).  

Z uwagi na fakt, że małoletni cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej korzystają – 

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe3 – z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, 

publicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich  

do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej, UdSC zwrócił się do samorządów terytorialnych  

z prośbą o wyznaczenie placówek, w których dzieci z Afganistanu mogłyby rozpocząć edukację, a także z prośbą  

o zapewnienie wsparcia przewidzianego przepisami ww. ustawy tj. oddziałów przygotowawczych, dodatkowych 

                                                           
1
 Przekazane przy piśmie Pana Jarosława Wenderlicha, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (sygn. DSP.INT.4513.13.2022) 

2
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1108, z późn. zm. 

3
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 
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godzin języka polskiego i zajęć wyrównawczych oraz zatrudnienia pomocy nauczyciela (tzw. asystenta 

międzykulturowego). Wszystkie dzieci zamieszkujące w ośrodkach w wieku obowiązku szkolnego/nauki zostały 

zapisane do szkół. Według stanu na koniec stycznia 2022 r. było to 102 dzieci. 

 Urząd zapewnia naukę języka polskiego i podstawowe materiały do tego celu oraz w miarę możliwości także 

pokrycie kosztów zajęć pozalekcyjnych i sportowo-rekreacyjnych dzieci. Małoletni cudzoziemcy, którzy rozpoczynają 

realizację obowiązku szkolnego na terenie Polski, korzystają z programu nauczania języka polskiego i modelowych 

rozwiązań metodycznych. Program nauczania uwzględnia specyficzne potrzeby komunikacyjne dzieci ubiegających 

się o ochronę międzynarodową w Polsce, uwzględnia zróżnicowanie wiekowe uczestników (materiały dydaktyczne  

są dostosowane do dwóch grup – dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów 

szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych), a kursy mają formę nauki języka polskiego jako 

obcego z elementami realioznawczymi i socjokulturowymi. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje w kontakcie ze 

szkołami, do których uczęszczają dzieci, co pozwala na wymianę informacji o postępach i problemach w nauce, dając 

możliwość dostosowania prowadzonych zajęć do ich potrzeb. 

  Nauką języka polskiego są także objęci dorośli cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej i przebywający pod opieką UdSC. Zajęcia z języka polskiego są realizowane w wymiarze 2 godzin 

dwa razy w tygodniu (dla dwóch grup o różnych poziomach wykładowych), co oznacza, że cudzoziemcy mogą 

uczestniczyć w 4 godzinach nauki tygodniowo. Zajęcia w grupach dla dorosłych są prowadzone w oparciu  

o ujednolicony materiał dydaktyczny, który stanowi program nauczania na poziomie A1/A2 oraz A2/B1 i jest 

ukierunkowany na rozwój słuchania i mówienia oraz umiejętność czytania i pisania. Uwzględnia on specyficzne 

potrzeby komunikacyjne osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, w tym – podobnie  

jak w przypadku dzieci – treści realioznawcze i socjokulturowe. Opracowane materiały są dostępne na stronie 

internetowej UdSC. Z informacji przesyłanych do Urzędu wynika, że cieszą się one pozytywną opinią  

i są wykorzystywane także do nauczania cudzoziemców nieubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Zajęcia języka polskiego są przeznaczone zarówno dla mieszkańców ośrodków, jak i cudzoziemców 

pobierających świadczenia pieniężne na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP, 

mieszkających na terenie Warszawy i okolic. Dodatkowo, wprowadzono możliwość realizacji ww. kursów w formie 

zdalnej, z której mogą korzystać cudzoziemcy będący pod opieką UdSC, a także ci zamieszkujący na terenie całej 

Polski. 

W związku z ewakuacją obywateli Afganistanu, zajęcia języka polskiego są realizowane ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb tych cudzoziemców, tj. liczba godzin zajęć w poszczególnych ośrodkach i/lub grupach jest 

zwiększana stosownie do bieżących potrzeb tak, aby umożliwić uczestnictwo w zajęciach wszystkim chętnym oraz 

zwiększyć efektywność nauki.  

W ośrodkach dla cudzoziemców odbywają się zajęcia edukacyjno-adaptacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat.  

Są one prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli w wymiarze 5 godzin przez 5 dni 

tygodnia. Zajęcia mają na celu zaangażowanie dzieci w wieku przedszkolnym do wspólnych aktywności i zabaw, a 

także stworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa. Zajęcia dodatkowo są nastawione na rozwój 

dydaktyczny, ruchowy i emocjonalny dzieci, będąc jednocześnie podstawą do podjęcia przez nich obowiązku 

szkolnego. Podczas zajęć są prowadzone pogadanki edukacyjne w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed 

przemocą  

i wykorzystywaniem zgodnie z dokumentem Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 
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 Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2016 r.  

w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej4 wysokość 

kieszonkowego wynosi 50 zł na miesiąc. Dodatkowo, zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, cudzoziemcowi,  

w związku z pobytem w ośrodku, jest wypłacana stała pomoc na zakup środków higieny osobistej w kwocie 20 zł  

na miesiąc. 

 Stawka wyżywienia zbiorowego  w ośrodku została określona na 9 złotych (§ 8 ww. rozporządzenia), tyle 

wynosi również wysokość ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie, związanego z pobytem w ośrodku   

(§ 5 ww. rozporządzenia). 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej wskazał5, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej6 cudzoziemcy, którzy uzyskają w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mogą skorzystać  

z pomocy realizowanej przez okres do 12 miesięcy w ramach tzw. indywidualnego programu integracji. Pomoc  

dla nich obejmuje: świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności pokrycie wydatków  

na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, a także na pokrycie kosztów 

związanych z nauką języka polskiego (w wysokości od 721 zł do 1450 zł na osobę na miesiąc, w zależności od liczby 

osób w rodzinie), opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, w tym 

prawne, psychologiczne i rodzinne, udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami,  

w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i inne 

działania wspierające proces integracji cudzoziemca. Warto nadmienić, że indywidualny program integracji ustalany 

jest bezpośrednio pomiędzy cudzoziemcem a pracownikiem socjalnym. Zakres oraz formy wsparcia zależą  

od indywidualnej sytuacji cudzoziemca i jego rodziny.  

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 25 lutego 2022 r. ogłosił nabór w ramach Konkursu ofert pn. „Razem 

Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, w ramach 

Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, z którego będą mogli korzystać  

m.in. obywatele Afganistanu. Program ten jest skierowany do szerokiego grona podmiotów – od organizacji 

pozarządowych przez instytucje rynku pracy, po jednostki samorządu terytorialnego. Jego istotą ma być dostarczenie 

konkretnego i bezpośredniego wsparcia dla cudzoziemców przebywających legalnie w Polsce – w zakresie 

aktywizacji zawodowej oraz integracji i aktywności społecznej. Jedną z dwóch grup priorytetowych cudzoziemców 

wskazanych  

w pierwszej edycji programu są obywatele Afganistanu.   

Jednocześnie informuję, że kwestie dotyczące uznawania dotychczasowych kwalifikacji młodzieży afgańskiej, 

pragnącej kontynuować studia w Polsce, pozostają w kompetencji Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Z poważaniem 

z up. Bartosz Grodecki 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

                                                           
4
 Dz.U. poz. 311 

5
 W piśmie z 9 marca 2022 r. 

6
 Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm. 
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Otrzymuje: Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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