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З РАПОРТУ «ГОСТИННА ПОЛЬЩА 2022+» 

Польща зіткнулася з проблемою підтримки та потенційної інтеграції українських громадян, які прибули 

до країни до 24 лютого 2022 року як економічні іммігранти та осіб, що тікають від війни в Україні1. Не можна 

забувати також про громадян понад 100 країн світу, які пов’язали своє майбутнє з Польщею. Наведені 

нижче рекомендації стосуються насамперед підтримки та потенційної інтеграції громадян України, понад 

2,8 мільйона з яких перебувають у Польщі, але з незначним зусиллям вони можуть стати основою для поль-

ської міграційної та інтеграційної політики загалом. Реалізація наведених нижче рекомендацій вирішить, 

чи буде імміграція до Польщі успіхом, втраченою можливістю чи невдачею.

1. Польський уряд та місцеві органи влади мають враховувати у своїх діях той факт, що Польща пере-
творилася на країну імміграційного та багатонаціонального характеру, з великою часткою україн-
ських громадян у суспільстві. 

2. Польщі потрібна присутність іноземців на ринку праці, щоб зберегти конкурентоспроможність 
економіки. Відповідне використання потенціалу іммігрантів, у тому числі воєнних біженців, на ринку 
праці вимагатиме подолання низки бар’єрів, особливо мовного та інформаційного характеру, а також 
пов’язаних з опікунськими обов’язками, та полегшеним визнанням затребуваних кваліфікацій.

3. Збільшена присутність іммігрантів, у тому числі осіб, що тікають від війни в Україні, створює додат-
ковий тиск на ринок житла. Правильне реагування на виклик у короткостроковій перспективі (іден-
тифікація та заселення незаселених будівель, лібералізація законодавства про оренду та будівництво 
модульного житла) створить основу для покращення житлової ситуації в Польщі в довгостроковій 
перспективі (упорядкування та збільшення масштабів ринку оренди, комплексний перегляд та дере-
гуляція будівельного законодавства, надання приватним інвесторам територій, заблокованих для 
програми «Mieszkanie Plus» або передача їх гмінам, покращення функціонування Фонду субсидій) 
та дозволить краще справлятися з наслідками стихійних лих.   

4. В умовах нинішньої кризи неможливо забезпечити однакову форму навчання для всіх українських 
учнів. Тому краще подумати про декілька формул, які доповнюватимуть одна одну. Раціональніше 
передбачити кілька форм навчання: у польських школах, підготовчих класах, але також дистанційне 
навчання в українській системі, однак з кінцевою метою дійти до системи, де всі учні беруть участь 
у заняттях у стаціонарній формі.

5. Найбільші виклики в сфері охорони здоров’я є наслідком зростання попиту на медичні послуги 
в системі, яка має обмежені кадрові, фінансові та організаційні можливості та дуже ослаблена після 
пандемії Covid-19. Вирішальним є забезпечення доступу до медичної допомоги та задоволення 
потреб українських пацієнтів, зокрема у сфері первинної медичної допомоги та психічного здоров’я, 
а також професійне залучення осіб, що тікають від війни в Україні до системи надання медичних 
та опікунських послуг. Найближчим часом необхідно запустити інформаційну підтримку україн-
ською мовою для пацієнтів з України що стосуватиметься надання медичних та опікунських послуг 
та забезпечення безкоштовного дистанційного перекладу для розмови лікаря (або іншого 

1	 У	тексті	ми	замінно	вживаємо	два	терміни,	що	мають	методологічну	та	юридичну	підставу	-	“особи,	що	тікають	
від	війни	в	Україні”	та	“воєнні	біженці”.	Такий	підхід	дозволить	точно	окреслити	групу,	про	яку	йдеться.



ГОСТИННА 
ПОЛЬЩА 

2022+

медичного персоналу) та пацієнта з недостатнім знанням польської мови, а також забезпечити 
підтримку посередництва у працевлаштуванні осіб з України у сфері охорони здоров’я та соціальної 
допомоги, включаючи визнання їх кваліфікацій.  

6. Польське законодавство має бути переглянуте на предмет положень, що потенційно можуть 
дискримінувати іноземців, які перебувають у Польщі. Крім того, необхідно зменшити бюрократію 
у процедурах легалізації праці та перебування – як для осіб, які тікають від війни в Україні, так і для 
інших категорій мігрантів, а також забезпечити захист та підтримку людей з особливими потребами 
або ризиком експлуатації – особливо у сфері зайнятості (також у частині, що стосується ринку праці). 
Крім того, важливо також пристосувати різні установи до обслуговування мігрантів у той спосіб, 
який найбільше відповідає їх потребам, у тому числі шляхом працевлаштування у них людей з мігра-
ційним досвідом.

7. Перетворення Польщі на імміграційну країну створює абсолютно нову перспективу для її функці-
онування. Ключову роль у цій перспективі відіграватимуть відносини між урядом, місцевою 
владою та громадськими організаціями. Цього не вдасться досягти без прийняття прозорих прин-
ципів фінансування та рефінансування у повному обсязі витрат, пов’язаних з підтримкою та інтегра-
цією іммігрантів, у тому числі воєнних біженців, для органів місцевого самоврядування і на виконання 
ними завдань, покладеними державними органами. Також дуже важливим буде тісний зв’язок органів 
місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства у сфері прозорого розподілу 
коштів та організації діяльності з надання різного рівня (національної, на рівні ЄС та міжнародної) 
допомоги іммігрантам, у тому числі воєнним біженцям, а також підтримці країн походження іммі-
грантів, зараз - передусім України. 

8. Україна та Польща є країнами з малою культурною дистанцією, що є великою перевагою нинішньої 
ситуації. Але низька культурна дистанція не означає відсутність відмінностей. Необхідно терміново 
підготувати послідовну стратегію можливої інтеграції іммігрантів, у тому числі осіб, що тікають від 
війни в Україні. Для реалізації інтеграційної політики необхідна державна мультикультурна програма 
управління, без якої всі інтеграційні зусилля будуть фрагментарними та значно менш ефектив-
ними. Відповідно до ідеї інтеграції, політику слід розробляти у консультації з представниками 
меншин, щоб враховувати не лише потреби Польщі, а й потреби цих груп. Чітка і послідовна програма 
дасть змогу запобігти можливим кризам у майбутньому.

9. Росія використовує дезінформацію, щоб підірвати внутрішню згуртованість ворожих їй держав 
і послабити їхні союзи. Міграційна криза призвела до того, що шкідливі механізми, процеси та полі-
тика, які існували до війни, створюють ще більшу загрозу соціальній згуртованості та безпеці всіх 
груп, які живуть і перебувають у Польщі. Тому необхідними є запобігання та контрнаррація спробам 
розпалювання конфліктів та поділу між різними національностями, які проживають у Польщі, 
особливо між поляками та українцями.

10. Необхідно терміново розробити національну стратегію у сфері міграційної політики з урахуванням 
досвіду членства Польщі в Європейському Союзі, двох міграційних криз, з якими ми мали справу  
за останні місяці, та прогнозами на майбутнє. Зважаючи на важливість міграції в політичному, соці-
альному та економічному контекстах, ця стратегія має бути першочерговою для заходів, що реалі-
зуються у багатьох сферах державної політики. Її необхідно будувати на основі експертних знань  
і в атмосфері, вільній від ідеологічних впливів.   
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