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1. POLSKA JAKO KRAJ IMIGRACYJNY
Specyfika imigracji do Polski i scenariusze na przyszłość
Wybuch wojny w Ukrainie uruchomił potencjał migracyjny o skali niespotykanej od czasów II wojny światowej.
Rozmiary napływu osób uciekających przed wojną w Ukrainie1 są spektakularne, zwłaszcza w przypadku Polski
i innych krajów regionu, które jeszcze do niedawna z trudem można było określać jako kraje imigracji.
Zgodnie z danymi Polskiej Straży Granicznej, od 24 lutego do połowy maja 2022 roku zarejestrowano
3,5 mln przekroczeń granicy do Polski oraz 1,5 mln do Ukrainy, natomiast na koniec kwietnia 2022 r., liczbę osób
uciekających przed wojną w Ukrainie („uchodźców wojennych”) w Polsce można szacować na 1,4-1,55 mln osób.
Obecnie bardzo trudno jest przewidzieć, jaka będzie przyszłość uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce
(i innych krajach UE). Ich liczba – podobnie jak liczba powracających do Ukrainy – zależy głównie od wydarzeń wojennych i przyszłej odbudowy kraju. Należy jednak założyć, że w każdym scenariuszu będziemy mieli do
czynienia z wyższym niż przed wojną zasobem imigrantów z Ukrainy. Można już stwierdzić, że Polska przekształciła
się w kraj imigracyjny z wysokim udziałem mieszkańców niebędących rdzennymi Polakami. W pewnym uproszczeniu, bez względu na wynik wojny oraz jej konsekwencje dla rozwoju gospodarczego Ukrainy, Polska stanie się
krajem dwunarodowym, z oczywistą przewagą narodu polskiego, ale z rosnącym udziałem narodu ukraińskiego.
Polskę zamieszkiwać też będą obywatele wielu innych państw. Dane dotyczące prawa do pobytu pokazują, że
najwięcej z nich, oprócz Ukrainy, pochodzi z Białorusi, Niemiec oraz Mołdawii. Udział obywateli Ukrainy w populacji
cudzoziemców przebywających w Polsce wynosi jednak ponad 85%.
Bardzo trudno jest przewidywać rozwój sytuacji w Ukrainie w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Jednakże
konieczne jest zarysowywanie potencjalnych scenariuszy, które wydają się być najbardziej prawdopodobne i dotyczą
sytuacji migracyjnej wynikającej bezpośrednio z agresji Rosji w kwietniu 2022 r. Przygotowaliśmy trzy scenariusze
rozwoju sytuacji, przyjmując, że w momencie ich opracowywania w Polsce przebywało ok. 2,9 mln obywateli
Ukrainy, zarówno tych którzy przybyli przed wybuchem wojny, jak i osób uciekających przed wojną w Ukrainie.
Pierwszy scenariusz zakłada długą, wyczerpującą wojnę, drugi – szybki trwały pokój, a trzeci – wyniszczającą wojnę
z perspektywą zawarcia pokoju w drugiej połowie 2023 roku.

1

W tekście używamy zamiennie dwóch terminów, które mają ugruntowanie metodologiczne i prawne. Są to: „osoby
uciekające przed wojną w Ukrainie” oraz „uchodźcy wojenni”. Takie podejście pozwoli precyzyjnie odnieść się do jakiej
kategorii osób odnosimy się w tekście.

3

GOŚCINNA
POLSKA
2022+
GŁÓWNE WNIOSKI I REKOMENDACJE

Tabela 1. Uchodźcy wojenni i imigranci ukraińscy w Polsce – scenariusze rozwoju sytuacji
Punkt początkowy
(kwiecień 2022)

Scenariusz I

Szacunkowe
liczby

Szacunkowe
liczby

%

Scenariusz II
%

Szacunkowe
liczby

Scenariusz III
%

Szacunkowe
liczby

%

M (18-65)

950 000

33%

1 150 000

37%

850 000

49%

850 000

25%

K (18-65)

1 150 000

40%

1 150 000

37%

650 000

37%

1 350 000

40%

750 000

26%

750 000

24%

200 000

11%

1 100 000

32%

2 100 000

72%

2 300 000

74%

1 500 000

86%

2 200 000

65%

50 000

2%

70 000

2%

50 000

3%

100 000

3%

2 900 000

-

3 120 000

-

1 750 000

-

3 400 000

-

<18
18-65
>65
Ogółem

Źródło: Opracowanie własne Duszczyk, Kaczmarczyk

Te trzy scenariusze, a szczególnie pierwszy z nich, który jest najbardziej prawdopodobny, stanowiły podstawę
dla analiz, które zostały zawarte w raporcie, a których skrót stanowi niniejsze opracowanie.

Rekomendacja
W przypadku analizy imigracji do Polski kluczową rekomendacją dla rządu RP oraz władz samorządowych jest
przyjęcie przez nie konieczności uwzględniania w swoich działaniach faktu przekształcenia się Polski w kraj wielonarodowościowy z dużym udziałem obywateli Ukrainy, którzy pozostaną na długi czas lub może na zawsze w Polsce.

2. RYNEK PRACY I GOSPODARKA
Zapobieganie pracy poniżej kompetencji
Od kilku lat na polskim rynku pracy zaczynają być widoczne problemy związane z deficytem siły roboczej, które są
skutkiem zarówno zmian demograficznych, jak i dobrej koniunktury gospodarczej. Ponad dekadę temu liczba osób
w wieku produkcyjnym zaczęła maleć, podczas gdy szybko rozwijająca się gospodarka tworzyła dużo nowych miejsc
pracy, umożliwiając spadek bezrobocia wśród osób w wieku 20-64 lata z 9,5% w roku 2010 do 3,4% w roku 2021.
Siła zmian demograficznych jest tak duża, że według prognoz liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się
o 1,2 mln do roku 2030 i nawet o 5,5 mln do roku 2050, o ile deficyty te nie zostaną zapełnione imigracją.
Zgodnie ze statystykami ZUS, w grudniu 2021 roku, ubezpieczeni cudzoziemcy stanowili ok. 5,4% ogółu ubezpieczonych w Polsce, co przekładało się na prawie 900 tys. osób zatrudnionych, w tym niemal 630 tys. obywateli
Ukrainy. Razem z pracującymi w szarej strefie liczbę cudzoziemców pracujących w Polsce (nie tylko Ukraińców) na
początku roku 2022 można szacować na 1,5 mln osób czyli 8,5% ogółu.
Gwałtowny napływ uchodźców wojennych po wybuchu wojny w lutym 2022 roku zaczął szybko oddziaływać
na polski rynek pracy. Dzięki rejestracji w bazie PESEL i specjalnym przepisom prawnym, ok. 160 tys. obywateli Ukrainy, a więc ok. 29% z całej populacji uchodźców w wieku produkcyjnym, znalazło pracę do końca maja
2022 r.. Zdecydowaną większość z nich stanowiły kobiety, przy czym ich odsetek wśród zatrudnionych (75%)
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był nieco niższy niż w całej populacji dorosłych uchodźców (90%). Aż połowa znalazła zatrudnienie przy pracach
prostych. Po kilka tysięcy zostało zatrudnionych jako pracownicy biurowi, specjaliści, technicy i inny średni personel,
choć liczby te mogą być niedoszacowane w związku ze źródłem danych (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
w oparciu o raporty urzędów pracy).
Zważywszy na to, że połowa dorosłych uchodźców ma wyższe wykształcenie, ich obecna struktura zatrudnienia w ograniczonym stopniu odzwierciedla kwalifikacje. Problemem jest bariera językowa oraz brak decyzji
o ewentualnym osiedleniu się w Polsce. Powinno to się zmieniać wraz z wydłużaniem się czasu pobytu. Trudno
jest w tej chwili określić pułap, przy którym zdolności „prostej” absorpcji migrantów z Ukrainy się wyczerpią, jednak
można przypuszczać, że kluczowy test nadejdzie jesienią wraz z końcem sezonu letniego oraz ewentualnym pogorszeniem się ogólnej sytuacji gospodarczej.

Rekomendacje
Odpowiednie wykorzystanie potencjału imigrantów, w tym osób uciekających przed wojną w Ukrainie, na rynku pracy
wymaga ograniczenia barier, w tym zwłaszcza językowej, informacyjnej (rozproszona informacja o dostępnych wakatach), związanej z obowiązkami opiekuńczymi (większość migrantów to matki z dziećmi), popytowej (oferty pracy
odbiegają od kwalifikacji uchodźców) czy formalnej (uznawania dyplomów). W dłuższej perspektywie dla sytuacji
materialnej uchodźców kluczowe będzie zwiększenie ich szans na wykonywanie pracy zgodnej z kompetencjami,
a także zapewniającej odpowiedni dostęp do zabezpieczenia społecznego i ochrony zgodnej z powszechnie obowiązującymi standardami.
Uwzględniając wyżej wymienione bariery rekomendujemy:
•

Wdrożenie systemu informacji o popycie na umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem ofert dla
pracowników z Ukrainy oraz o podaży umiejętności poszukujących pracy uchodźców z wykorzystaniem
informacji gromadzonych w powiatowych urzędach pracy;

•

Wdrożenie rozwiązań wspierających integrację na rynku pracy, w tym szkolenia językowe (również
w edukacji czy w ramach integracji społecznej) oraz nabywanie kompetencji poszukiwanych na rynku
przez publiczne oraz niepubliczne służby zatrudnienia (finansowane ze środków Funduszu Pracy, a także
ze środków UE);

•

Uruchomienie i rozwój instrumentów wspierania finansowania szkoleń dla zatrudnionych uchodźców
wojennych, adresowanych do ich pracodawców;

•

Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lata, wsparcie w rekrutacji do przedszkoli,
wspieranie tworzenia miejsc opieki u opiekunek domowych z Ukrainy ;

•

Wdrożenie w przedsiębiorstwach szkoleń dotyczących pracy w zespołach wielokulturowych,
wspierających zarządzanie różnorodnością;

•

Promowanie legalnego zatrudnienia i monitorowanie ryzyka pracy „śmieciowej”, przez porównywanie
wynagrodzeń pracowników z Polski i cudzoziemców;

•

Zapobieganie patologiom związanym z wykorzystywaniem trudniejszej niż krajowców sytuacji
imigrantów, w tym osób uciekających przed wojną w Ukrainie na rynku pracy przez wzmocnienie
Państwowej Inspekcji Pracy, w tym jej kompetencji. Zależnie od scenariusza dalszego rozwoju konfliktu,
liczba osób w wieku aktywności zawodowej, które będą aktywne na polskim rynku pracy, wyniesie
325 tys. – 935 tys. co w średnim okresie powinno spotkać się z adekwatnym popytem ze strony
przedsiębiorstw

poszukujących

pracowników

cudzoziemskich

uzupełniających

narastającą

lukę

demograficzną. Dlatego istotne jest takie kształtowanie polityki rynku pracy, by ta wspierała nie tylko
ilościowy, ale i jakościowy aspekt zatrudnienia migrantów z Ukrainy, w tym możliwie najlepsze wykorzystanie
ich kompetencji.
5

GOŚCINNA
POLSKA
2022+
GŁÓWNE WNIOSKI I REKOMENDACJE

3. MIESZKANIA I AKOMODACJA
Goście, ale nie najemcy?
Napływ osób uciekających przed wojną w Ukrainie uwypuklił problem dostępu do mieszkań w Polsce. Ich zasób jest
na tle Europy Zachodniej ciągle mały, mimo, że tempo budowy należy do najszybszych w krajach OECD. W 2020
i 2021 roku wybudowano w Polsce odpowiednio 221 tys. i 235 tys. mieszkań, tj. ok. 1,5% istniejącego zasobu. Jest
to więcej niż średnia OECD (1,1%) i UE (0,8%) i niemal tak dużo, jak w Japonii znanej z liberalnych reguł planowania
przestrzennego.
Polska, podobnie jak inne kraje postsocjalistyczne, charakteryzuje się płytkim rynkiem najmu mieszkań.
Zakup lub zmiana mieszkania wiążą się ze znaczącymi kosztami transakcyjnymi, które mogą ograniczać mobilność pracowniczą czy opóźniać wyprowadzkę młodych z domu rodzinnego. Standardowe umowy najmu nie dają
pewności właścicielom, że będą mogli eksmitować lokatora niepłacącego lub niszczącego mieszkanie, a lokatorom
– stabilności i braku ukrytych kosztów. Zakres prawnych restrykcji eksmisji ze względu na okoliczności pozostaje
w Polsce wyjątkowo szeroki na tle innych krajów OECD. Do niskiej jakości i dostępności najmu przyczynia się
także duże rozdrobnienie prywatnego rynku najmu i niedorozwój najmu instytucjonalnego. Ograniczeniem jest
brak ustawy o funduszach inwestujących w mieszkania na wynajem, które pozwalałyby poprzez giełdę papierów
wartościowych inwestować w najem nawet niewielkie kwoty, mobilizując dodatkowy kapitał na ten rynek.
Według danych z rejestru PESEL najwięcej osób uciekających przed wojną w Ukrainie – 20% – przebywa
w dużych metropoliach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Trójmieście. Wraz z sąsiadującymi powiatami, ta liczba rośnie aż do 30%. Dlatego to aglomeracje zmierzą się z największymi wyzwaniami związanymi
z mieszkaniami dla uchodźców. Zarazem są to też miejscowości z największym w kraju skoncentrowanym zasobem
mieszkań w granicach miast – 16% i 24% w aglomeracjach. Duża koncentracja osób uciekających przed wojną
w Ukrainie w największych aglomeracjach może mieć zalety w długim okresie. Badania wskazują, że duże
znaczenie dla możliwej integracji uchodźców ma region, do którego początkowo trafią. Część krajów zachodnioeuropejskich prowadzi lub prowadziło w przeszłości politykę rozpraszania uchodźców w oparciu o kryteria niepowiązane z rynkiem pracy, aby bardziej równomiernie rozłożyć ciężar mieszkaniowy, uniknąć enklaw etnicznych, czy
ograniczyć ciężar lokalnie finansowanych świadczeń. Jakkolwiek tego typu polityki mogą ograniczać krótkookresowe koszty, to generują długookresowe szkody w przypadku osób trafiających na słabsze rynki pracy (Komada,
Łaszek, & Trzeciakowski, 2022).
Z punktu widzenia rynku nieruchomości ważne jest w szczególności to, że duża liczba Ukraińców pracujących
w Polsce przed rosyjską inwazją znacząco łagodzi presję na zasób mieszkaniowy ze strony uchodźców. Według
ankiety przeprowadzonej wśród oczekujących z wnioskami o nadanie numerów PESEL w pierwszym tygodniu
rejestracji, aż 45% uchodźców pozostaje w mieszkaniach krewnych albo znajomych. W raporcie liczba Ukraińców
szacowana na podstawie numerów komórkowych (ludność dzienna w wieku 15 lat i więcej) w 12 polskich metropoliach wzrosła z 937 tys. 1 lutego 2022 roku do 1726 tys. 1 kwietnia 2022r., czyli prawie się podwoiła. Zarazem
jednak bardzo wiele osób uciekających przed wojną w Ukrainie jest goszczonych przez polskie rodziny. Uchodźcy
wynajmują samodzielnie – jak dotąd – relatywnie mało mieszkań, mimo, że w Polsce jest 1,2 mln mieszkań na
wynajem. Wzrost cen najmu w marcu w stosunku do lutego był mniejszy na większych, bardziej płynnych rynkach.
W Warszawie wyniósł kilkanaście procent, ale w Łodzi do do 40%.
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Rekomendacje
Sformułowane rekomendacje można podzielić na te, które przyniosą skutki szybko oraz na systemowe zmiany, które
poprawią dostępność mieszkań w długim okresie, stwarzając warunki do akomodacji większej liczby imigrantów
w perspektywie wieloletniej.
Wśród krótkookresowych działań sytuację mogą poprawić:
•

Remonty pustostanów z zasobu publicznego, finansowane z Funduszu Dopłat. Wstępne wyniki spisu
powszechnego z 2021 roku ujawniły, że w Polsce jest 1 856 tys. pustostanów;

•

Liberalizacja prawa najmu, ograniczająca ochronę przed eksmisją uchodźców;

•

Inwestycje w tymczasowe miasteczka modułowe, wsparte formułą inwestycji celu publicznego i objęte
mechanizmami finansowania infrastruktury w ramach Funduszu Dopłat. Rozwiązanie to może budzić
kontrowersje, ale w sytuacji ewentualnego zagrożenia bezdomnością jesienią/zimą, może okazać się
konieczne. Jest tanie i szybkie w realizacji, gwarantuje prywatność, nie generuje zawiści, daje uchodźcom
bodziec do samodzielnego szukania lepszych rozwiązań na rynku.

W długim okresie pomocne będą działania m.in. prawne oraz pomoc Komisji Europejskiej, tj.:
•

Fundusze UE na budowę modułowych, pełnowartościowych mieszkań z prefabrykatów dla uchodźców
wojennych. Komisja Europejska koordynowałaby program zamówień publicznych w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego dla tych budynków, które byłyby budowane i zamieszkane w Polsce, a następnie
przeniesione na Ukrainę po zakończeniu działań wojennych. Mieszkania w takiej technologii buduje się
nawet 20-50% szybciej i 20% taniej niż tradycyjnie;

•

Uchwalenie ustawy o funduszach inwestujących w nieruchomości na wynajem, co uruchomiłoby więcej
kapitału na rzecz inwestycji mieszkaniowych i zniwelowało trend rozdrabniania rynku najmu;

•

Kompleksowa liberalizacja rynku najmu zapewniająca bezpieczeństwo i stabilność wynajmującym
i najemcom;

•

Nadanie Społecznym Agencjom Najmu (SAN) aktywniejszej roli w procesie tworzenia i zarządzania
gminnym zasobem mieszkaniowym jako zadaniem własnym gminy, dzięki uruchomieniu funduszu
wspierającego działalność operacyjną SAN i pełniącego rolę gwaranta w przypadku problemów
z wypłacalnością mieszkańców;

•

Zastąpienie opodatkowania dochodów z najmu wyższym opodatkowaniem gruntów.

W długim okresie potrzebnych będzie dodatkowo 400 tys.-600 tys. mieszkań dla osób uciekających przed wojną
w Ukrainie, stających się imigrantami długookresowymi. W tym celu konieczne będzie zadbanie o przyspieszenie
budowy nowych mieszkań poprzez:
•

Kompleksowy przegląd oraz deregulację prawa budowalnego i regulacji przestrzennych, które
pozwoliłyby budować więcej mieszkań niższym kosztem;

•

Usprawnienie procedur wydawania decyzji dla inwestycji mieszkaniowych włączając w to możliwość
elektronicznego składania wniosków o pozwolenie na budowę;

•

Udostępnienie prywatnym inwestorom terenów zablokowanych pod program „Mieszkanie Plus” lub
przekazanie ich gminom oraz aktywne działaniach gmin w tworzeniu zasobu gruntów, który mógłby być
finansowany z Funduszu Dopłat.
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4. EDUKACJA
Nie tylko wiedza, ale też dobrostan psychiczny
Polskie szkoły mają w wielu przypadkach wcześniejsze doświadczenia w przyjmowaniu uczniów z Ukrainy. Praktyka
jednak często odbiega od ideału przewidzianego w przepisach. Wyzwaniem jest skala aktualnego napływu nowych
uczniów oraz różnice w faktycznym poziomie wiedzy i umiejętności uczniów. Analiza danych PISA 2018 dla uczniów
z Ukrainy i jej porównanie z uczniami polskimi pokazuje znaczące różnice w poziomie osiągnięć.
Wykres 3. Porównanie średnich wyników 15-latków z Polski i Ukrainy (PISA 2018)
520
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500
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470
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Źródło: Analiza Hippe, Jakubowski, Gajderowicz, 2022 z wykorzystaniem danych PISA 2018

Dostęp do edukacji na odpowiednim poziomie, troska o dobrostan psychiczny uczniów, dodatkowe wsparcie
językowe i ograniczenie segregacji to najważniejsze działania sprzyjające wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów
imigranckich.
Wymaga to zwiększonych nakładów i odpowiedniego przeszkolenia nauczycieli w kwestiach zrozumienia
przynajmniej podstawowych wartości i zwyczajów z różnych kultur. Odpowiednie wsparcie wymaga koordynacji na
poziomie kraju, samorządu i szkoły, ale też elastyczności rozwiązań.
W obecnym kryzysie nie ma możliwości zagwarantowania edukacji wszystkim uczniom ukraińskim w tej samej
formie. Nie jest to też zasadne, wręcz przeciwnie – należy raczej myśleć o kilku uzupełniających się formułach.
Wszystkie formy zagwarantowania edukacji powinny zapewniać:
•

Realizację wyjątkowych potrzeb emocjonalnych i społecznych;

•

Możliwość podtrzymania tożsamości narodowej;

•

Możliwość poznania języka polskiego w stopniu umożliwiającym integrację z polskim społeczeństwem
(w tym wejścia do polskiego systemu edukacji, o ile się na to zdecydują);
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•

Opanowanie treści polskiej lub ukraińskiej podstawy programowej;

•

Wzajemne uznanie zdobytego wykształcenia, nawiązanie relacji z polskimi rówieśnikami.
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W szczególności wszystkie proponowane rozwiązania powinny zakładać zachęcanie uczniów ukraińskich (i ich
rodziców) do nauki języka polskiego jako obcego. Nie może to być jednak mylone z próbą polonizacji uchodźców –
jest to narzędzie zapewniające możliwość skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie przyjmującym. Szkoła nie
może stać się instrumentem asymilacji.

Rekomendacje
W sytuacji, gdy według szacunkowych danych 500 tys. spośród 800 tys. dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie
jest poza polskim systemem edukacji, należy rekomendować:
•

Przejściowe dopuszczenie wszystkich form nauki, także nauki zdalnej w systemie ukraińskim, jednak
z założeniem dojścia do systemu, gdzie wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach w formie stacjonarnej;

•

Dla zainteresowanych uczniów powinny powstawać oddziały przygotowawcze z intensywną nauką
języka polskiego jako obcego oraz możliwością wyrównywania różnic programowych. Docelowo ta
ścieżka ma na celu włączenie uczniów ukraińskich do systemu polskiego;

•

Utrzymanie możliwości nauki w szkołach ukraińskich, ale też stopniowe ograniczanie nauki zdalnej na
rzecz stacjonarnych szkół pracujących w systemie ukraińskim, we współpracy z polskimi szkołami celem
zapewnienia integracji uczniów oraz nauki języka polskiego;

•

W dłuższym okresie, nauka dla zainteresowanych uczniów powinna zostać zorganizowana na wzór
rozwiązań przysługujących obywatelom polskim z mniejszości etnicznych.

5. OCHRONA ZDROWIA I INNE USŁUGI PUBLICZNE
Nie tylko pacjenci, ale też cenne zasoby ludzkie
System ochrony zdrowia w Polsce jest od wielu lat przedmiotem krytyki. Powszechnie uważa się, że jest niedofinansowany, a od wielu lat dostrzega się również problem niedoborów kadrowych oraz dysfunkcje organizacyjne. Poziom niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych już przed 2020 r. wysoki, utrzymywał się i pogłębiał w czasie
pandemii COVID-19.
Po wybuchu wojny, Ukraińscy uchodźcy wojenni uzyskali prawo do korzystania z krajowej opieki zdrowotnej,
a wiele osób związanych z ochroną zdrowia, w tym lekarze i pielęgniarki uciekający przed wojną w Ukrainie uzyskało
uproszczony dostęp do polskiego rynku pracy w zawodach medycznych.
Największe wyzwania obecnej sytuacji wynikają ze wzrostu zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne
w systemie ochrony zdrowia, który ma ograniczone możliwości kadrowe, finansowe i organizacyjne. Pandemia
COVID-19 pozostawiła tzw. „dług zdrowotny”, co oznacza określoną pulę świadczeń, które trzeba nadrobić wobec
populacji polskiej w najbliższych miesiącach. Na to nakłada się zapotrzebowanie na usługi ze strony ok. 1,5 mln
uchodźców wojennych z Ukrainy, wśród których jest około 6% osób starszych, ok. 45% to dzieci i młodzież oraz
47% kobiet, z potrzebami charakterystycznymi dla danej grupy osób.
Nadrzędnymi celami systemu ochrony zdrowia w stosunku do tej grupy powinno być:
•

Zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej i zaspokojenie potrzeb ukraińskich pacjentów, w szczególności
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz zdrowia psychicznego;

•

Zaangażowanie zawodowe uchodźców wojennych z Ukrainy w zakresie systemu świadczenia usług
zdrowotnych i opiekuńczych.
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DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH REKOMENDACJI
Z RAPORTU „GOŚCINNA POLSKA 2022+”
Polska stanęła przed wyzwaniem wsparcia i potencjalnej integracji obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed
24 lutego 2022 roku jako imigranci ekonomiczni oraz osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Nie można również
zapominać o obywatelach ponad 100 krajów świata, którzy swoją przyszłość związali z Polską. Poniższe rekomendacje
dotyczą przede wszystkim wsparcia i możliwej integracji obywateli Ukrainy, których ponad 2,8 mln przebywa w Polsce,
ale po niewielkim dostosowaniu mogą stanowić podstawę dla polskiej polityki imigracyjnej i integracyjnej cudzoziemców.
Realizacja poniższych rekomendacji zadecyduje o tym, czy imigracja do Polski będzie sukcesem, straconą szansa czy
jednak porażką.
1.

Polski rząd oraz władze samorządowe powinny uwzględniać w swoich działaniach fakt przekształcenia się
Polski w kraj o charakterze imigracyjnym i wielonarodowościowym z dużym udziałem w społeczeństwie obywateli Ukrainy.

2.

Polska potrzebuje obecności cudzoziemców na rynku pracy, tak aby utrzymać konkurencyjność gospodarki.
Odpowiednie wykorzystanie potencjału imigrantów, w tym uchodźców wojennych, na rynku pracy wymagać
będzie ograniczenia szeregu barier, w tym zwłaszcza językowej, informacyjnej, związanej z obowiązkami
opiekuńczymi, kwalifikacji popytowej oraz sprawnego uznawania kwalifikacji.

3.

Zwiększona obecność imigrantów, w tym osób uciekających przed wojną w Ukrainie, stwarza dodatkową
presję na rynku mieszkaniowym. Właściwe odpowiedzenie na wyzwanie w krótkiej perspektywie (identyfikacja i zasiedlenie pustostanów, liberalizacja prawa najmu oraz budowa osiedli modułowych), pozwoli stworzyć podstawę do poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce w dłuższym okresie (uporządkowanie i zwiększenie skali rynku najmu, kompleksowy przegląd oraz deregulację prawa budowalnego i regulacji
przestrzennych, udostępnienie prywatnym inwestorom terenów zablokowanych pod program „Mieszkanie
Plus” lub przekazanie ich gminom, poprawa funkcjonowania Funduszu Dopłat) oraz przygotować się na
potencjalne lepsze radzenie sobie ze skutkami klęsk żywiołowych.

4.

W obecnym kryzysie nie ma możliwości zagwarantowania edukacji wszystkim uczniom ukraińskim w tej
samej formie. Nie jest to też zasadne, wręcz przeciwnie – należy raczej myśleć o kilku uzupełniających się
formułach. Kluczowym jest przejściowe dopuszczenie wszystkich form nauki: w szkołach polskich, w klasach
przygotowawczych, ale także nauki zdalnej w systemie ukraińskim, jednak z założeniem dojścia do systemu,
gdzie wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach w formie stacjonarnej.

5.

Największe wyzwania w ochronie zdrowia wynikają ze wzrostu zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne
w systemie ochrony zdrowia, który ma ograniczone możliwości kadrowe, finansowe i organizacyjne i jest
bardzo osłabiony po okresie pandemii Covid-19. Kluczowe jest zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej
i zaspokojenie potrzeb ukraińskich pacjentów, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
oraz zdrowia psychicznego oraz zaangażowanie zawodowe uchodźców wojennych z Ukrainy w zakresie
systemu świadczenia usług zdrowotnych i opiekuńczych. W najbliższym czasie konieczne jest uruchomienie
systemu informacji w jęz. ukraińskim dla pacjentów z Ukrainy o usługach medycznych i opiekuńczych oraz
zapewnienie bezpłatnych zdalnych usług tłumaczenia rozmowy między lekarzem (lub innym personelem
medycznym) a pacjentem, w niewystarczającym stopniu posługującym się językiem polskim, a także wsparcie
pośrednictwa w zatrudnianiu osób z Ukrainy w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej, w tym uznawanie ich
kwalifikacji.
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6.

Polskie ustawodawstwo powinno zostać przejrzane pod kątem zapisów potencjalnie dyskryminujących
cudzoziemców przebywających w Polsce. Ponadto konieczne jest odbiurokratyzowanie procedur legalizacji
pracy i pobytu – zarówno dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, jak i dla innych kategorii migrantów
oraz zadbanie o ochronę i wsparcie dla osób o szczególnych potrzebach lub narażonych na wykorzystanie
– szczególnie w zakresie zatrudnienia (również w części dot. rynku pracy), a także przystosowanie na różne
sposoby urzędów różnych szczebli do obsługi migrantów w sposób odpowiadający na ich potrzeby, w tym
poprzez zatrudnianie osób z doświadczeniem migracyjnym w administracji publicznej.

7.

Przekształcenie się Polski w kraj imigracyjny tworzy zupełnie nową perspektywę funkcjonowania Polski,
u której podstaw silną role będą odgrywały relacje na linii rząd – samorząd – organizacje społeczne. Nie uda
się tego osiągnąć bez przyjęcia transparentnych zasad finansowania i refinansowania w pełnej wysokości
zadań zleconych przez administrację rządową wszystkich wydatków związanych z akomodacją i integracją
imigrantów, w tym uchodźców wojennych, dla samorządów i organizacji społecznych. Bardzo ważne będzie
również ścisłe powiązanie instytucji samorządu terytorialnego z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego,
w zakresie transparentnej dystrybucji środków i organizacji działań pomocowych (krajowych, unijnych
i międzynarodowych) na rzecz imigrantów, w tym uchodźców wojennych, a także wspierania państw pochodzenia imigrantów, w tym obecnie przede wszystkim Ukrainy.

8.

Ukraina i Polska są krajami o bardzo niskim dystansie kulturowym, co jest ogromną zaletą obecnej sytuacji.
Niski dystans kulturowy nie jest jednak równoznaczny z brakiem różnic. Konieczne jest pilne przygotowanie
spójnej strategii możliwej integracji imigrantów, w tym uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce. Do realizacji polityki integracji niezbędny jest rządowy program zarządzania wielokulturowością, bez którego wszelkie
wysiłki na rzecz możliwej integracji będą rozproszone oraz dużo mniej efektywne. Zgodnie z ideą integracji,
polityka powinna zostać wypracowana w porozumieniu z przedstawicielami mniejszości tak, aby uwzględniała nie tylko polskie potrzeby, ale również potrzeby tych grup. Jasny i spójny program umożliwiłby zapobieganie ewentualnym kryzysom w przyszłości.

9.

Dezinformacja wykorzystywana jest przez Rosję do osłabiania spójności wewnętrznej wrogich jej państw
oraz nadwyrężania ich sojuszy. Kryzys uchodźczy sprawił, że obecne przed wojną szkodliwe mechanizmy,
procesy i polityki stwarzają jeszcze większe zagrożenie dla spójności społecznej i bezpieczeństwa wszystkich
grup mieszkających i przebywających w Polsce. Dlatego też konieczne jest zapobieganie oraz kontr-narracja
dla prób podsycania konfliktów i podziałów pomiędzy mieszkającymi w Polsce różnymi narodowościami,
obecnie szczególnie pomiędzy Polakami a Ukraińcami.

10. Pilnym staje się wypracowanie ogólnokrajowej strategii w zakresie polityki migracyjnej uwzględniającej
doświadczenia członkostwa w Unii Europejskiej, dwóch kryzysów migracyjnych, z jakimi mieliśmy w ostatnich miesiącach do czynienia, oraz prognoz w zakresie przyszłości. Ze względu na wagę migracji zarówno
w zakresie politycznym, społecznym, jak i ekonomicznym strategia ta powinna być nadrzędna dla działań
podejmowanych w wielu politykach publicznych. Musi być zatem opracowana w oparciu o wiedzę ekspercką
oraz w atmosferze wolnej od wpływów ideologicznych.
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Rekomendacje
•

Uruchomienie systemu informacji w jęz. ukraińskim dla pacjentów z Ukrainy o usługach medycznych
i opiekuńczych;

•

Uruchomienie placówek POZ posługujących się jęz. ukraińskim;

•

Uruchomienie poradnictwa psychologicznego na odległość, w jęz. ukraińskim;

•

Uruchomienie centrów zdrowia psychicznego w jęz. ukraińskim w pobliżu większych skupisk uchodźców
wojennych z Ukrainy;

•

Uruchomienie ośrodków opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, przybywających z Ukrainy,

•

Zapewnienie bezpłatnych zdalnych usług tłumaczenia rozmowę między lekarzem (lub innym personelem
medycznym) a pacjentem-uchodźcą wojennym, w niewystarczającym stopniu posługującym się
językiem polskim;

•

Uruchomienie funkcji gromadzenia danych nt. stanu zdrowia oraz historii medycznej osób uciekających
przed wojną w Ukrainie;

•

Wprowadzenie wielojęzycznej, elektronicznej dokumentacji medycznej;

•

Szczepienie dzieci i dorosłych przeciwko określonym chorobom zakaźnym;

•

Badania bilansowe dzieci w celu odtworzenia podstawowych informacji medycznych nt. dziecka i jego
rozwoju;

•

Zatrudnienie personelu medycznego posługującego się językiem ukraińskim;

•

Wsparcie pośrednictwa w zatrudnianiu osób z Ukrainy w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej2.

Działania te powinny zostać przypisane do określonych realizatorów, instytucji samorządowych lub pozarządowych, a także państwowych (jak NFZ).   Mogą one być uruchamiane indywidualnie i niezależnie od siebie.
Na poziomie krajowym zasadne byłoby uruchomienie koordynacji tych oraz innych działań w zakresie ochrony
zdrowia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Jest to zalecane ze względu na wielość inicjatyw i działań,
a jednocześnie ich fragmentaryczność.

6. ADMINISTRACJA I PRAWO
Prawo do posiadania praw dla wszystkich
Przed 24 lutego 2022 roku polskie urzędy można było podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą, stanowiącą
znakomitą większość polskiej administracji, była ta, która w ogóle nie dostrzegała istnienia odrębnej grupy, o innych
potrzebach, jaką stanowili przebywający w Polsce migranci i migrantki. Urzędnicy i urzędniczki nie tylko nie mieli
przygotowania do pracy z osobami pochodzącymi z innych krajów, ale też nie mieli chęci, by te uwarunkowania
rozumieć. Drugą grupę urzędów stanowiły te wyspecjalizowane w pracy z migrantami. Te instytucje, w których
petentami były przede wszystkim osoby bez polskiego obywatelstwa, od lat były krytykowane za brak odpowiedniego przystosowania do obsługi tej grupy osób, w tym przede wszystkim brak odpowiedniej wrażliwości międzykulturowej i znajomości języków obcych wśród urzędników.

2
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Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku polskie władze dość szybko przystąpiły do
budowy nowego systemu prawnego dla uciekinierów z tego kraju. Chociaż uchwalona 12 marca 2022 r. specustawa wprowadziła szereg rozwiązań ułatwiających przyjazd i pobyt w Polsce osobom uciekającym przed wojną
w Ukrainie, wiele kwestii w obszarze prawa i administracji wciąż wymaga zmian.

Rekomendacje
Poziom UE
•

Wprowadzenie większego nadzoru oraz dodatkowych mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo
spontanicznych relokacji osób uciekających przed wojną w Ukrainie po terenie UE oraz zbieranie danych
na temat tych migracji;

•

Zaplanowanie i wdrożenie dodatkowego, uzupełniającego mechanizmu zaplanowanej relokacji osób
uciekających przed wojną w Ukrainie pomiędzy różne państwa członkowskie;

•

Wdrożenie mechanizmu zapobiegającego ryzyku popadnięcia w nieudokumentowany pobyt oraz
skrajnemu ubóstwu osób uciekających przed wojną w Ukrainie i nieobjętych dyrektywą o ochronie
(tym)czasowej.

Poziom krajowy
•

Rozszerzenie katalogu osób objętych specustawą (choć nie w pełnym zakresie) na inne grupy osób,
które uciekły lub nie mogą wrócić do Ukrainy, a także rozciągnięcie części działań wspierających na inne
grupy migrantów, np. Białorusinów oraz pozostałych uchodźców;

•

Odbiurokratyzowanie procedur legalizacji pracy i pobytu – zarówno dla osób uciekających przed wojną
w Ukrainie, jak i dla innych kategorii migrantów;

•

Zadbanie o ochronę i wsparcie dla osób o szczególnych potrzebach lub narażonych na wykorzystanie
– szczególnie w zakresie zatrudnienia (również w części dot. rynku pracy);   

•

Przystosowanie na różne sposoby urzędów różnych szczebli do obsługi migrantów w sposób
odpowiadający na ich potrzeby, w tym poprzez zatrudnianie osób z doświadczeniem migracyjnym
w administracji publicznej;

•

Przygotowywanie i uchwalanie lokalnych polityk integracyjnych na poziomie lokalnym, dających ramy
dla budowania spójnych społeczności oraz zaangażowania różnych placówek publicznych i niepublicznych
w ten proces (więcej na ten temat w części dot. integracji);

Zmiana sposobu finansowania działań organizacji społecznych – obok dofinansowania poszczególnych, zlecanych działań i projektów, finansowanie generalnego funkcjonowania organizacji, by mogła realizować cele, dla
których została powołana (więcej na ten temat w części dot. integracji);
Wprowadzenie dialogu i współpracy międzysektorowej na każdym poziomie administracji, uwzględniającej
organizacje zrzeszające uchodźców wojennych z Ukrainy.
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7. RZĄD, SAMORZĄD I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE WOBEC KRYZYSU
Rząd – samorząd – organizacje społeczne jako jedna całość
W pierwszych tygodniach od wybuchu wojny, funkcję opieki nad osobami uciekającymi przed wojną w Ukrainie
podjęli obywatele, organizacje i samorządy. Wzięli oni na siebie główny ciężar pomocy udzielając uciekinierom
bardzo ważnego krótkookresowego wsparcia materialnego, społecznego i psychologicznego.
Jednakże, w dłuższej perspektywie, ten w przeważającym zakresie woluntarystyczny wysiłek pomocowy
będzie musiał zostać zastąpiony systemowym podejściem wspomaganym prawnie, organizacyjnie i finansowo przez
instytucje rządowe i europejskie. Co więcej, w praktyce będzie on jednak realizowany przez samorząd terytorialny,
wykorzystując ujawniony już potencjał organizacyjny i kadrowy organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw
społecznych.
Bardzo ważna będzie współpraca Polski z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz jej organami
takimi jak Komisja Europejska czy Frontex. Kwestia ponoszenia kosztów udzielanej pomocy jest bardzo ważnym,
ale tylko jednym z aspektów tej współpracy. Kluczowe jest również organizowanie relokacji uchodźców wojennych
między państwami członkowskimi UE oraz tworzenie podstaw prawnych dla ich integracji społecznej, edukacyjnej,
zawodowej i mieszkaniowej.
Warto pomyśleć o samorządzie jako „ofierze” wojny, która obarczona jest zapewnianiem opieki osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie oraz jako organizatorze tej opieki. Co więcej, kryzys uchodźczy potrwa dużo dłużej,
niż wojna w Ukrainie i będzie przybierał różne oblicza i scenariusze. I tę różnorodność struktury samorządowe
powinny mieć poważne wsparcie w postaci zabezpieczenia finansowego i zapewnienia autonomii decyzji oraz jasno
określonego stałego zestawu niezbędnych usług.

Rekomendacje
Obecna sytuacja tworzy zupełnie nową perspektywę funkcjonowania Polski, u której podstaw silną rolę będą
odgrywały relacje na linii rząd – samorząd – organizacje społeczne. A relacje te w ostatnim czasie, nie zawsze były
właściwe. Dlatego istotne jest usankcjonowanie zasad działania w obszarach relacji i działań:
•

Stworzenie strategii dobrowolnego rozmieszczenia (relokacji) uchodźców wojennych, w koordynacji
rządowej (wojewodowie), stałego uzgadniania i aktualizowanego ze szczeblem samorządów (powiaty
i gminy) i organizacji pozarządowych;

•

Opracowanie bezpiecznego procesu planu relokacji osób uciekających przed wojną w Ukrainie do
innych państw – współpraca na poziomie UE (Komisja Europejska, Frontex);

•

Intensyfikacja transgranicznej współpracy samorządów lokalnych i decydentów. Kryzys uchodźczy jest
okazją do zbudowania nowych formatów współpracy transgranicznej i podejmowania nowych inicjatyw
pod egidą UE;

•

Szybkie upodmiotowienie osób z Ukrainy, w celu uzyskania możliwości stałego zamieszkania, pracy
(włączenie wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy), edukacji, osobistego rozwoju i aktywności
w Polsce (więcej na ten temat w pozostałych częściach opracowania);

•

Finansowanie i refinansowanie w pełnej wysokości zadań zleconych przez administrację rządową oraz
wszystkich wydatków związanych z uchodźcami dla samorządów i organizacji społecznych (więcej na
ten temat w części dot. integracji);
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Ścisłe powiązanie instytucji samorządu terytorialnego z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego,
w zakresie transparentnej dystrybucji środków pomocowych i organizacji działań pomocowych na rzecz Ukrainy.
Zorganizowanie systemowej pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, która do tej pory była
oddolna i wypływała ze strony samorządów czy obywateli. Systemowe zarządzanie środkami pomocowym;
•

Ułatwienie polskim NGOs zaangażowanym w pomoc uchodźcom wojennym dostępu do środków
pomocowych i innych z poziomu państwowego i środków zewnętrznych (fundusze UE i USA).

•

Zmiany, które teraz zachodzą, są szansą dla dalszego rozwoju Polski jako otwartego kraju silnej
samorządności. Polska gościnność buduje i wzmacnia relacje międzynarodowe/sąsiedzkie. Ci, którzy
dziś przyjechali z Ukrainy i tam wrócą, będą rzecznikami Polski. Polska i polskie społeczeństwo skorzysta
na tym nie tylko wizerunkowo, ale i gospodarczo. To niebywała szansa kreowania i przeżywania nowej
historii obydwu narodów.

8. POLITYKA INTEGRACYJNA
Różnorodność jako wartość społeczna
Napływ osób uciekających przed wojną w Ukrainie sprawił, że Polska zaczęła stawać się krajem pluralistycznym
kulturowo. Jeszcze w końcu 2021 roku Ukraińcy stanowili prawie 57% ogółu osiedlających się w Polsce cudzoziemców. Największym zagrożeniem w obecnej sytuacji jest niepewność czy zostaną podjęte wystarczające działania w zakresie ich możliwej integracji z polskim społeczeństwem.
To, czy i w jaki sposób Polska będzie prowadzić politykę integracji wobec osób uciekających przed wojną
w Ukrainie, z pewnością wpłynie na relacje polsko-ukraińskie. Aby orientacja wielokulturowa mogła się rozwinąć,
konieczne są następujące warunki wstępne:
•

Szeroko ugruntowana akceptacja różnorodności kulturowej jako wartości społecznej;

•

Relatywnie niski poziom uprzedzeń;

•

Pozytywne wzajemne postawy między grupami etnokulturowymi;

•

Poczucie przywiązania do/lub identyfikacji z większym społeczeństwem jednostek i grup.

Dzięki niskiemu dystansowi kulturowemu pomiędzy Polską a Ukrainą, część tych warunków jest spełniona,
jednak sytuacja ta może się zmieniać, nie tylko w wyniku realnych działań pomocowych rządu lub ich braku, ale
i narracji polityków i mediów.
Ukraina i Polska są krajami o bardzo niskim dystansie kulturowym, co jest ogromną zaletą obecnej sytuacji.
Niski dystans kulturowy nie jest jednak równoznaczny z brakiem różnic.
Działania integracyjne powinny się skupiać wokół nauki języków (także w części dot. rynku pracy i edukacji). Język
jest narzędziem, który umożliwia uchodźcom uzyskanie samodzielności i daje poczucie sprawczości. Umożliwia
integrację i podtrzymanie własnej tożsamości.
Istotne jest również, by przy udzielaniu pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie nie stracić z oczu
najbardziej potrzebujących Polaków. W przypadku, gdy nie pojawi się pomoc systemowa i odciążenie Polaków
obecnie pomagającym uchodźcom wojennym, bardzo możliwe jest wystąpienie wrogości wobec osób uciekających
przed wojną w Ukrainie.
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Do realizacji polityki integracji niezbędny jest rządowy program zarządzania wielokulturowością, bez którego
wszelkie wysiłki na rzecz możliwej integracji będą rozproszone oraz dużo mniej efektywne. Zgodnie z ideą integracji,
polityka powinna zostać wypracowana w porozumieniu z przedstawicielami mniejszości tak, aby uwzględniała nie
tylko polskie potrzeby, ale również potrzeby tych grup. Jasny i spójny program umożliwiłby zapobieganie ewentualnym kryzysom w przyszłości.

Rekomendacje
•

Potrzebne są intensywne kursy języka polskiego dla ukraińskich uchodźców wojennych;

•

Stworzenie ukraińskim matkom warunków umożliwiających łączenie pracy z dostępem ich dzieci do
dobrej i jakościowej opieki pozadomowej (także w części dot. rynku pracy i edukacji);

•

Systemowe działania ułatwiające dostęp do rynku pracy, placówek edukacyjnych i ochrony zdrowia
(także w części dot. rynku pracy, edukacji i zdrowia);

•

Zapewnienie bezpieczeństwa formalno-prawnego w formie pakietu informacji o prawach i realiach
związanych z pobytem w Polsce (także w części dot. prawa i administracji);

•

Edukacja i szkolenia, które uwrażliwiłyby obie strony na możliwe obszary różnic kulturowych;

•

Ustawodawstwo, polityka antydyskryminacyjna, jak również ścisłe monitorowanie sytuacji i zapobieganie
mowie nienawiści;

•

Dostęp do szybkiej i nieodpłatnej pomocy psychologicznej w języku ukraińskim, a więc do psychologów
mówiących w tym języku (także w części dot. zdrowia);

•

Umożliwienie Ukraińcom stworzenie i funkcjonowania w ramach wzajemnych grup wsparcia – w wersji
minimalnej udostępniając im ku temu przestrzeń (np. w szkołach);

•

Wdrożenie i przeszkolenie pracowników socjalnych do wspierania weteranów wojennych;

•

Zatrudnienie w urzędach pracowników znających język ukraiński (także w części dot. prawa
i administracji);

•

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach, do których uczęszczają ukraińskie dzieci, tzw. asystentów
międzykulturowych (także w części dot. edukacji);

•

Wprowadzenie wielokulturowości do programu nauczania (także w części dot. edukacji).

9. DEZINFORMACJA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Polaryzacja i ksenofobia celem wojny informacyjnej
Dezinformacja wykorzystywana jest przez Rosję do osłabiania spójności wewnętrznej wrogich jej państw oraz
nadwyrężania ich sojuszy. Za jej pomocą Rosja próbuje wzmacniać istniejące podziały społeczne i polityczne
oraz wykorzystać potrzeby nadawania sensu rzeczywistości w niepewnych czasach. Działania te są wzmacnianie
i wzmacniają ogólny spadek zaufania społeczeństw zachodnich do mediów.
Jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę w mediach społecznościowych pojawiała się znacząca liczba treści
o charakterze antyukraińskim. Zapewne część z nich była inspirowana przez Rosję, część natomiast była tworzona
przez polskie środowiska nacjonalistyczne i zwykłych obywateli. Z raportu Związku Ukraińców w Polsce z 2019 r.
wynikało, że 41% wypowiedzi w mediach społecznościowych w Polsce o osobach z Ukrainy miało charakter negatywny, a najbardziej dzieli wspólna historia.
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Kryzys uchodźczy sprawił, że obecne przed wojną szkodliwe mechanizmy, procesy i polityki stwarzają jeszcze
większe zagrożenie dla spójności społecznej i bezpieczeństwa wszystkich grup mieszkających i przebywających
w Polsce. Kampanie dezinformacyjne podważające wysiłek integracji Polaków i Ukraińców, w tym specjalnym
momencie historycznym, dopiero są inicjowane.
Jednym z celów rosyjskiej dezinformacji będzie w takiej sytuacji niewątpliwie podsycanie konfliktów i podziałów
pomiędzy mieszkającymi w Polsce różnymi narodowościami. Patrząc od początku agresji Rosji na Ukrainę i pierwszych godzin wielkiej fali uchodźczej Ukraińców do Polski, można w przestrzeni dezinformacyjnej zaobserwować
m.in. następujące zjawiska i dominujące wątki:
•

Wzbudzanie niechęci do osób z Ukrainy na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej tak, by wywołać
poczucie niesprawiedliwego i gorszego traktowania Polaków;

•

Wzbudzanie niechęci do osób z Ukrainy w perspektywie konieczności obrony „polskości”.

Rekomendacje
Rekomendacje działań oraz politycznych, praktycznych rozwiązań mających na celu tworzenie krótkoterminowych,
jak i długofalowych warunków dla wdrażania celów „Gościnnej Polski” wymagają swoistego testu implementacyjnego. Przy zmiennych scenariuszach napływu uchodźców wojennych z Ukrainy – zarówno co do wielkości, struktury, jak i czasu pobytu w Polsce, istotne będą takie uwarunkowania jak:
•

Potencjał szans (ale i ich zagrożenia) na kooperację instytucji rządowych, samorządowych i obywatelskich
(także w części dot. prawa i administracji oraz integracji);

•

Charakter zasad prawno-finansowych i ich zależności od regulacji krajowych oraz europejskich, w tym
możliwość finansowania z różnych źródeł (nie tylko publicznych, ale i prywatnych) wszystkich projektów
i programów wspomagających Ukraińców w Polsce i budujących relacje polsko–ukraińskie;

•

Stan klimatu społecznego, czyli czynniki wspierające utrzymywanie się aury otwartości i solidarności
w dużej części społeczeństwa (czasowa i kierunkowa poprawa kapitału społecznego), oraz czynniki
mogące stać się zapalnikami konfliktów i napięć społecznych wokół pobytu Ukraińców w Polsce (także
w części dot. integracji), czemu sprzyjać może wysoka podatność części społeczeństwa na dezinformację,
mowę nienawiści oraz polaryzację.

Rekomendacje konkretnych działań można podzielić na dwie kategorie:
Działania ograniczające skalę i zasięg dezinformacji
•

Monitoring;

•

Lepsza moderacja treści;

•

Bardziej stanowcze reakcje prawne;

•

Działania ograniczające realizację celów dezinformacji;

•

Edukacja medialna osób z Polski i z Ukrainy;

•

Podjęcie przez administrację rządową komunikacji strategicznej o uchodźcach wojennych z Ukrainy;

•

Zniuansowanie wizerunku uchodźców wojennych i ugruntowanie dobrych skojarzeń;

•

Edukacja i działania na rzecz wielokulturowości (także w części dot. edukacji);

•

Podtrzymywanie ducha solidarności;

•

Osadzenie osób z Ukrainy w społecznościach lokalnych (także w części dot. samorządów);

•

Ograniczenie pól konfliktu.
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Niezależnie, czy osoby uciekające przed wojną w Ukrainie zostaną w Polsce na dłużej, czy wrócą do Ukrainy po
paru miesiącach, ich pobytowi w Polsce będą towarzyszyć napięcia. Celem rekomendacji nie jest przeciwdziałanie
faktycznym wyzwaniom i problemom, które mogą się pojawić, tylko przedstawienie działań mogących doprowadzić
do sytuacji, w której reakcja na wyzwania będzie proporcjonalna do ich skali.
Całość raportu do pobrania ze strony www.wise-europa.eu.

Pełna wersja raportu:

HOSPITABLE
POLAND
2022+

How to wisely support Poland and Poles
in helping people fleeing the war in Ukraine?

The influx of millions of war refugees triggered by Russia’s aggression against Ukraine was met in Poland by an
unprecedented grassroots movement of spontaneous social support for those fleeing the war. This has allowed
mainly mothers with children who left Ukraine to become accustomed to our country, while providing those fighting
for the survival of their country with the feeling that their loved ones are safe – far from the front line. There are
four main stakeholders involved in helping people fleeing the war in Ukraine to form a support network. These are:
(i) non-governmental organisations; (ii) grassroots civil society initiatives; (iii) local governments; and (iv) government
institutions. Stakeholders (i) and (ii) took the main burden of assistance mainly in the initial period by providing
very important short-term material, social and psychological support to refugees. In the longer term, however, this
predominantly voluntary aid effort will have to be replaced by a more systemic approach supported legally, organisationally and financially by government institutions. In practice, however, it will be implemented by local self-governments, using the already revealed organisational and human resources potential of NGOs and grassroots social
initiatives. At the same time, one should note the very significant, much needed and appreciated by the Ukrainian
side governmental humanitarian and equipment aid, which constituted a significant support to the Ukrainian war
effort.
The migration crisis that Poland currently faces is, after the political and economic transformation of the late
1980s and early 1990s, the greatest challenge of the last few decades. It requires the preparation of a comprehensive and coherent plan for the management of individual public policies by the government, local governments,
NGOs and grassroots social initiatives. Only such an approach will allow us to deal with the challenges and seize
the opportunities Ukraine and Poland may have. The WiseEuropa report brings together the necessary actions to
be taken and place them in time and space. Consequently, it is to be a key voice in the debate on the model and
principles of reaction of the state to this unprecedented situation.
To find more about the project, please visit: www.wise-europa.eu.
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ГОСТИННА
ПОЛЬЩА
2022+

Як мудро підтримати Польщу у прагненні
допомогти особам, що тікають від війни в Україні?

Наплив до Польщі мільйонів українців, які тікають від російської агресії, викликав безпрецедентне бажання
польського суспільства допомогти постраждалим від війни. Це дало можливість комфортного та безпечного
перебування в Польщі передусім жінок із дітьми, що одночасно дає тим, хто бореться за звільнення
України, почуття того, що їх рідні у безпеці. До допомоги залучені передусім чотири зацікавлені сторони, які
формують мережу підтримки особам, що тікають від війни в Україні.. До них належать неурядові організації,
низові ініціативи громадянського суспільства, органи місцевого самоврядування та державні установи. Дві
перші взяли на себе основний тягар допомоги, особливо на початку, надаючи особам, що тікають від війни,
дуже важливу короткострокову матеріальну, соціальну та психологічну підтримку. Однак у довгостроковій
перспективі цю, переважно добровільну, допомогу доведеться змінити на більш системний підхід, який
підтримають державні установи – у юридичному, організаційному та фінансовому аспектах. Але на практиці
цей підхід буде реалізовувати місцева влада, використовуючи вже виявлений організаційний та людський
потенціал неурядових організацій та низових соціальних ініціатив. Водночас слід відзначити, що українська
сторона високо цінує ту надзвичайно важливу технічну й гуманітарну допомогу, яку надав польський уряд,
аби належним чином підтримати боротьбу українських військ.
Міграційна криза, з якою зараз стикається Польща, є найбільшим викликом останніх кількох десятиліть
після політичної та економічної трансформації на зламі 1980-х і 1990-х років. Це вимагає від уряду, органів
місцевого самоврядування, неурядових організацій та низових ініціатив громадянського суспільства
розробки комплексного та узгодженого плану управління окремими державними політиками. Лише такий
підхід дозволить нам протистояти викликам і скористатися можливостями, які стоять перед Україною та
Польщею. Метою рапорту WiseEuropa є зібрати в одному місці необхідні дії та застосувати їх у часі та
просторі. Таким чином, він має бути ключовим голосом у дискусії щодо моделі та принципів реагування
держави на цю безпрецедентну ситуацію.
Дізнатися про проект більше: www.wise-europa.eu.
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