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1. ПОЛЬЩА ЯК ІММІГРАЦІЙНА КРАЇНА
Специфіка імміграції до Польщі та сценарії на майбутнє
Початок війни в Україні запустив міграційний потенціал у небаченому з часів Другої світової війни масштабі.
Розміри напливу осіб, які тікають від війни в Україні, вражають, особливо у випадку Польщі та інших країн
регіону, які донедавна навряд чи можна було назвати країнами імміграції.
За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого до середини травня 2022 року було зареєстровано 3,5 мільйона перетинів кордону з Польщею та 1,5 мільйона з Україною, тоді як на кінець квітня 2022
року кількість осіб, які тікають від війни в Україні, («воєнні біженці»1) в Польщі можна оцінити в 1,4-1,55 млн.
Наразі дуже важко передбачити, яким буде майбутнє українських воєнних біженців з України в Польщі
(та інших країнах ЄС). Їх кількість, як і кількість людей, які повертаються в Україну, залежить головним
чином від воєнних подій та майбутньої відбудови країни. Однак слід припустити, що в кожному сценарії
ми матимемо справу з більшою кількістю іммігрантів з України, ніж до війни. Вже зараз можна сказати, що
Польща перетворилася на імміграційну країну з високою часткою некорінних поляків. Простіше кажучи,
незалежно від результатів війни та її наслідків для економічного розвитку України, Польща стане двонаціональною країною, з очевидною перевагою польського народу, але зі збільшенням частки українського
народу. Польщу також заселять громадяни багатьох інших країн. Дані щодо права перебування показують,
що найбільше їх, окрім України, походить з Білорусі, Німеччини та Молдови. Проте частка громадян України
в популяції іноземців, які проживають у Польщі, становить понад 85%.
Дуже важко передбачити, як розвиватиметься ситуація в Україні найближчими тижнями чи місяцями.
Однак необхідно окреслити потенційні сценарії, які видаються найбільш вірогідними і стосуються міграційної ситуації, безпосередньо спричиненої агресією Росії у квітні 2022 року. Ми підготували три сценарії
розвитку ситуації, припускаючи, що на момент їх опрацювання в Польщі перебувало приблизно 2,9 мільйона громадян України, як тих, хто прибув до початку війни, так і тих, хто тікав від війни в Україні. Перший
сценарій передбачає тривалу виснажливу війну, другий — швидкий і тривалий мир, третій — нищівну війну
з перспективою миру в другій половині 2023 року.

1

У тексті ми використовуємо два терміни як синоніми, які мають методологічні та правові підстави. Це: «особи,
які тікають від війни в Україні» та «воєнні біженці». Такий підхід дозволить нам точно вказати, про яку категорію
осіб йдеться в тексті.
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Таблиця 1. Воєнні біженці та українські іммігранти в Польщі – сценарії розвитку ситуації

Ч (18-65)
Ж (18-65)
<18
18-65
>65
Загалом

Відправна точка
(квітень 2022)

Сценарій I

Орієнтовна
кількість

Орієнтовна
кількість

%

Сценарій II
%

Орієнтовна
кількість

Сценарій III
%

Орієнтовна
кількість

%

950 000

33%

1 150 000

37%

850 000

49%

850 000

25%

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

-

Джерело: власне дослідження Дущик, Качмарчик

Ці три сценарії, і зокрема перший, який є найбільш вірогідним, лягли в основу аналізу, що міститься
у звіті, короткий зміст якого представлений у цьому дослідженні.

Рекомендація
У випадку аналізу імміграції до Польщі ключовою рекомендацією для польського уряду та місцевої влади
є прийняти необхідність враховувати у своїх діях факт перетворення Польщі на багатонаціональну країну
з великою часткою громадян України, які залишаться в Польщі надовго або, можливо, назавжди.

2. РИНОК ПРАЦІ ТА ЕКОНОМІКА
Запобігання праці нижче компетенцій
Вже кілька років на польському ринку праці стають помітними проблеми, пов’язані з дефіцитом робочої
сили, які є результатом як демографічних змін, так і хорошої економічної ситуації. Понад десять років тому
кількість людей працездатного віку почала скорочуватися, тоді як швидко зростаюча економіка створила
багато нових робочих місць, уможливлюючи зниження безробіття серед людей віком 20-64 років з 9,5%
у 2010 році до 3,4% у 2021 році. Сила демографічних змін настільки велика, що, згідно з прогнозами, кількість осіб працездатного віку скоротиться на 1,2 мільйона до 2030 року і навіть на 5,5 мільйона до 2050
року, якщо цей дефіцит не буде заповнено імміграцією.
Згідно зі статистичними даними ZUS, у грудні 2021 року застраховані іноземці становили приблизно
5,4% від загальної кількості застрахованих осіб у Польщі, тобто майже 900 тисяч. працюючих осіб, у тому
числі майже 630 тис. громадяни України. Разом із тими, хто працює в тіньовому секторі економіки, кількість
іноземців, які працюють у Польщі (не лише українців), на початок 2022 року можна оцінити в 1,5 млн осіб,
тобто 8,5% від загальної кількості.
Раптовий приплив воєнних біженців після початку війни в лютому 2022 року почав швидко впливати
на польський ринок праці. Завдяки реєстрації в базі даних PESEL і спеціальним законодавчим положенням,
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приблизно 160 тис. громадян України, тобто близько 29% від усього працездатного населення біженців,
знайшли роботу на кінець травня 2022 року. Переважну більшість із них становили жінки, а їх частка серед
працевлаштованих (75%) була дещо меншою, ніж у всього дорослого населення біженців (90%). Аж половина з них працевлаштувалася на прості роботи. Кілька тисяч були працевлаштовані як офісні працівники,
спеціалісти, техніки та інший допоміжний персонал, хоча ці цифри можуть бути заниженими через джерело
даних (Міністерство сім’ї та соціальної політики на основі звітів центрів зайнятості).
З огляду на те, що половина дорослих біженців має вищу освіту, їхня нинішня структура зайнятості
лише в обмеженій мірі відображає кваліфікацію. Проблема в мовному бар’єрі та у відсутності рішення
щодо можливого сталого проживання в Польщі. Це має змінитися зі збільшенням тривалості часу перебування. Наразі важко визначити, на якому рівні вичерпаються можливості «простого» поглинання мігрантів
з України, але можна припустити, що ключове випробування відбудеться восени із закінченням літнього
сезону та можливим погіршенням загальноекономічної ситуації.

Рекомендації
Належне використання потенціалу іммігрантів, у тому числі осіб, які тікають від війни в Україні, на ринку праці
вимагає зменшення бар’єрів, особливо мовних, інформаційних (розпорошена інформація про наявні вакансії),
а також пов’язаних з обов’язками по догляду (більшість мігрантів – матері з дітьми), попиту (пропозиції роботи
відрізняються від кваліфікації біженців) або формальних (визнання дипломів). У довгостроковій перспективі
матеріальне становище біженців матиме ключове значення для підвищення їхніх шансів виконувати роботу
відповідно до своїх компетенцій, а також для забезпечення належного доступу до соціального забезпечення
та захисту відповідно до загальноприйнятих стандартів.
Беручи до уваги вищезазначені перешкоди, ми рекомендуємо:
•

Впровадження інформаційної системи щодо попиту на навчання, з особливим акцентом на
пропозиції для працівників з України та надання навчання біженцям, які шукають роботу,
з використанням інформації, зібраної в районних бюро праці;

•

Впровадження рішень, що підтримують інтеграцію на ринку праці, включаючи мовну
підготовку (також під час навчання або як частина соціальної інтеграції) та набуття компетенцій,
які шукають на ринку державні та приватні служби зайнятості (фінансовані з Фонду праці,
а також з коштів ЄС);

•

Започаткування та розвиток інструментів для підтримки фінансування навчання для
працевлаштованих воєнних біженців, адресованих їхнім роботодавцям;

•

Забезпечення доступу до послуг по догляду за дітьми 0-3 років, підтримка у наборі до дитячих
садочків, підтримка створення місць догляду для вихователів з України;

•

Впровадження навчальних курсів на підприємствах щодо роботи в мультикультурних
командах, що підтримують управління різноманітністю;

•

Сприяння легальному працевлаштуванню та моніторинг ризику «сміттєвої» роботи шляхом
порівняння заробітної плати працівників з Польщі та іноземців;

•

Запобігання патологіям, пов’язаним з експлуатацією важчого становища іммігрантів, ніж
корінних мешканців, у тому числі осіб, які тікають від війни в Україні, на ринку праці шляхом
посилення Національної інспекції праці, в тому числі її повноважень. Залежно від сценарію
подальшого розвитку конфлікту кількість осіб працездатного віку, які будуть активні на
польському ринку праці, становитиме 325 тис. - 935 тис., що в середньостроковій перспективі
повинно задовольнити адекватний попит з боку підприємств, які шукають іноземних працівників,
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щоб заповнити зростаючу демографічну прогалину. Тому важливо формувати політику на
ринку праці таким чином, щоб вона підтримувала не лише кількісну, а і якісну сторону
працевлаштування мігрантів з України, у тому числі максимально можливе використання їхніх
компетенцій.

3. ЖИТЛО ТА ПОСЕЛЕННЯ
Гості, але не орендарі?
Наплив осіб, які тікають від війни в Україні, підкреслив проблему доступу до житла в Польщі. Його ресурс
надалі невеликий у порівнянні з Західною Європою, незважаючи на те, що темпи будівництва одні з найшвидших у країнах ОЕСР. У 2020 і 2021 роках у Польщі було побудовано відповідно 221 тис. та 235 тис. житла,
тобто приблизно 1,5% наявного ресурсу. Це більше, ніж середній показник в ОЕСР (1,1%) і ЄС (0,8%), і майже
стільки ж, скільки в Японії, відомої своїми ліберальними правилами просторового планування.
Для Польщі, як і для інших постсоціалістичних країн, характерний неглибокий ринок оренди житла.
Купівля або зміна квартири пов’язана зі значними трансакційними витратами, які можуть обмежити мобільність працівників або затримати від’їзд молодих людей із родинного дому. Стандартні договори оренди не
дають власникам впевненості в тому, що вони зможуть виселити орендаря, який не платить або руйнує
квартиру, а орендарям - стабільність і відсутність прихованих витрат. Через ці обставини обсяг юридичних
обмежень щодо виселення залишається в Польщі надзвичайно широким у порівнянні з іншими країнами
ОЕСР. Низька якість та доступність оренди також зумовлена великою роздрібленістю ринку приватної
оренди та нерозвиненістю інституційної оренди. Обмеженням є відсутність закону про інвестування
коштів фонду в оренду квартир, що дозволяло б інвестувати навіть невеликі суми в оренду через фондову
біржу, мобілізуючи додатковий капітал для цього ринку.
Згідно з даними реєстру PESEL найбільше осіб, які тікають від війни в Україні, 20% проживає у мегаполісах – Варшаві, Вроцлаві, Познані, Кракові та Тримісті. Разом із сусідніми повітами ця цифра зростає до 30%.
Тому агломерації зіткнуться з найбільшими проблемами, пов’язаними з житлом для біженців. Водночас це є
також місцевості з найбільшим в країні сконцентрованим житловим ресурсом у міських межах – 16% та 24%
в агломераціях. Висока концентрація осіб, які тікають від війни в Україні, у найбільших агломераціях може
мати переваги в довгостроковій перспективі. Дослідження показують, що для можливої інтеграції біженців
велике значення має регіон, куди вони спочатку поїдуть. Деякі західноєвропейські країни проводять або
проводили політику розосередження біженців на основі критеріїв, не пов’язаних з ринком праці, щоб більш
рівномірно розподілити житловий тягар, уникнути етнічних анклавів або зменшити тягар місцевих пільг.
Хоча ці типи політики можуть обмежити короткострокові витрати, вони завдають довгострокової шкоди
людям, які виходять на слабкі ринки праці (Комада, Лашек, Тшецяковскі, 2022).
З точки зору ринку нерухомості особливо важливо, що велика кількість українців, які працювали
в Польщі до російського вторгнення, значно послаблює тиск біженців на житловий фонд. Згідно з опитуванням, проведеним серед осіб, які очікують на отримання номерів PESEL у перший тиждень реєстрації,
45% біженців перебувають у квартирах родичів або друзів. У звіті кількість українців, оцінена на основі
мобільних номерів (добова чисельність населення віком від 15 років) у 12 польських метрополіях зросла
з 937 тис. 1 лютого 2022 року до 1,726 тис. 1 квітня 2022 року вона зросла майже вдвічі. Водночас однак,
багато осіб, які тікають від війни в Україні, приймають польські родини. Біженці винаймають самостійно –
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поки що – відносно мало квартир, незважаючи на те, що в Польщі здається 1,2 мільйона квартир.
Зростання цін на оренду в березні у порівнянні з лютим було меншим на великих більш ліквідних ринках.
У Варшаві він становив понад десяток відсотків, а в Лодзі – до 40%.

Рекомендації
Сформульовані рекомендації можна поділити на ті, що дадуть швидкий ефект, і системні зміни, які покращать доступність житла в довгостроковій перспективі, створюючи умови для розміщення більшої кількості
іммігрантів у довгостроковій перспективі.
Серед короткострокових заходів покращити ситуацію можуть:
•

Реконструкція пустуючих будівель за рахунок бюджетних коштів, що фінансуються з Фонду
соціальних виплат. Попередні результати перепису населення з 2021 року показали, що
в Польщі є 1 856 тис. пустуючих будівель;

•

Лібералізація законодавства про оренду, що обмежить захист від виселення біженців;

•

Інвестиції у тимчасові модульні містечка, що підтримуються за формулою державного
інвестування та покриваються механізмами фінансування інфраструктури в рамках Фонду
соціальних виплат. Це рішення може викликати суперечки, але в разі можливої загрози
бездомності восени/взимку це може стати необхідним. Це дешево і швидко у реалізації,
гарантує конфіденційність, не породжує заздрості та дає біженцям стимул до самостійного
пошуку кращих рішень на ринку.

У довгостроковій перспективі корисними будуть дії, такі як юридичні та допомога від Європейської комісії,
тобто:
•

Кошти ЄС на будівництво модульного повноцінного збірного житла для воєнних біженців.
Європейська комісія координуватиме програму державних замовлень у формулі державноприватного партнерства для тих будинків, які будуть побудовані та заселені в Польщі, а потім
передані Україні після закінчення військових дій. Квартири за такою технологією будуються
навіть на 20-50% швидше і на 20% дешевше ніж традиційно;

•

Прийняття закону про інвестування коштів в оренду нерухомості, що дозволить мобілізувати
більше капіталу для інвестицій у житло та зменшити роздрібнення ринку оренди;

•

Комплексна лібералізація ринку оренди, що забезпечує безпеку та стабільність орендодавцям
та орендарям;

•

Надання агенціям соціальної оренди (SAN) більш активної ролі в процесі створення та управління
муніципальним житловим фондом як завдання муніципалітету завдяки запуску фонду, який
підтримує операційну діяльність SAN і виступає гарантом у разі виникнення проблем
з платоспроможністю мешканців;

•

Замінити оподаткування доходів від оренди вищим податком на землю.

У довгостроковій перспективі буде потрібно ще 400-600 тис. квартир для осіб, які тікають від війни в Україні
та стають тривалими іммігрантами. Для цього необхідно буде прискорити будівництво нового житла
шляхом:
•

Комплексного перегляду та дерегуляції законодавства про будівництво та просторових норм,
що дозволить будувати більше квартир за нижчою ціною;
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•

Удосконалення процедур видачі рішень щодо житлових інвестицій, включно з можливістю
електронного подання заяв на отримання дозволів на будівництво;

•

Надання приватним інвесторам землі, заблокованої під програму «Квартира Плюс» або передача
її муніципалітетам та активна діяльність муніципалітетів у створенні земельних ресурсів, які
могли б фінансуватися з Фонду соціальних виплат.

4. ОСВІТА
Не тільки знання, а й психічне благополуччя
Польські школи в багатьох випадках мають попередній досвід прийняття учнів з України. Практика, однак,
часто відхиляється від ідеалу, передбаченого правилами. Виклик полягає в масштабах поточного припливу
нових учнів і відмінності в фактичному рівні їх знань і навичок. Аналіз даних PISA 2018 для учнів з України та
їх порівняння з польськими показує значні відмінності в рівні досягнень.
Діаграма 3. Порівняння середніх результатів 15-річних підлітків з Польщі та України (PISA 2018)
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Джерело: Аналіз Хіппе, Якубовскі, Гайдеровіч, 2022 з використанням даних PISA 2018

Доступ до освіти на належному рівні, турбота про психічне благополуччя учнів, додаткова мовна
підтримка та зменшення сегрегації є найважливішими видами діяльності, що сприяють вирівнюванню
освітніх можливостей для учнів-іммігрантів.
Це вимагає збільшення ресурсів і відповідної підготовки вчителів, щоб зрозуміти принаймні основні
цінності та звичаї різних культур. Належна підтримка вимагає координації на національному, місцевому та
шкільному рівнях, а також гнучкості рішень.
В умовах нинішньої кризи неможливо гарантувати однакову форму навчання для всіх українських учнів. Це
теж не виправдано, навпаки – варто подумати про декілька взаємодоповнюючих формул. Усі форми гарантованої освіти мають забезпечувати:
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•

Задоволення виняткових емоційних і соціальних потреб;

•

Можливість збереження національної ідентичності;

•

Можливість вивчити польську мову до ступеня, що дозволить інтегруватися в польське
суспільство (включаючи вступ до польської системи освіти, якщо буде прийняте таке рішення);

•

Засвоєння змісту польської або української основної програми;

•

Взаємне визнання здобутої освіти, налагодження стосунків з польськими ровесниками.

Зокрема, усі запропоновані рішення мають передбачити заохочення українських учнів (та їхніх батьків)
до вивчення польської мови як іноземної. Однак це не можна плутати зі спробою полонізації біженців - це
інструмент, який забезпечує можливість ефективного функціонування в суспільстві, що приймає. Школа не
може стати інструментом асиміляції.

Рекомендації
У ситуації, коли, за приблизними даними, з 800 тис. дітей, які тікали від війни в Україні, 500 тис. знаходиться
поза польською системою освіти, слід рекомендувати наступне:
•

Тимчасовий допуск усіх форм навчання, в тому числі дистанційного в українській системі, але
з метою створення системи, де всі учні беруть участь у заняттях в очній формі;

•

Для зацікавлених учнів мають бути підготовчі відділення з інтенсивним викладанням польської
мови як іноземної та можливістю компенсації різниць у навчальних програмах. Зрештою, цей
шлях спрямований на залучення українських учнів до польської системи;

•

Збереження можливості навчання в українських школах, але поступове обмеження дистанційного
навчання на користь очних шкіл, які працюють в українській системі, у співпраці з польськими
школами з метою забезпечення інтеграції учнів та вивчення польської мови;

•

У довгостроковій перспективі навчання для зацікавлених учнів має бути організоване за моделлю
рішень, якими користуються польські громадяни з етнічних меншин.

5. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ІНШІ ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ
Не тільки пацієнти, а й цінні людські ресурси
Система охорони здоров’я в Польщі багато років була предметом критики. Прийнято вважати, що вона
недофінансована, і вже багато років визнається проблема нестачі кадрів та організаційна дисфункція. Рівень
незадоволених потреб у сфері охорони здоров’я був високим ще до 2020 року та зберігся і погіршився під
час пандемії COVID-19.
Після початку війни українські воєнні біженці отримали право користуватися національною системою
охорони здоров’я, а багато осіб, пов’язаних із медичною допомогою, зокрема лікарі та медсестри, які тікали
від війни в Україні, отримали спрощений доступ до польського ринку праці в медичних професіях.
Найбільші проблеми поточної ситуації викликані зростанням попиту на медичні послуги в системі
охорони здоров’я, яка має обмежені кадрові, фінансові та організаційні можливості. Пандемія COVID-19
залишила т.зв. «оздоровчий борг», що означає певний пул пільг, які необхідно компенсувати стосовно
польського населення в найближчих місяцях. Це збігається з попитом на послуги приблизно 1,5 мільйона
воєнних біженців з України, серед яких приблизно 6% людей похилого віку, приблизно 45% дітей і підлітків
та 47% жінок, з потребами, характерними для даної групи осіб.
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ДЕСЯТЬ ОСНОВНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ЗІ ЗВІТУ «ГОСТИННА ПОЛЬЩА 2022+»
Перед Польщею постало завдання підтримки і потенційної інтеграції громадян України, які прибули до Польщі
до 24 лютого 2022 року як економічні іммігранти та осіб, які тікають від війни в Україні. Не можна також забувати
про громадян з понад 100 країн світу, які пов’язали своє майбутнє з Польщею. Наведені нижче рекомендації
стосуються передусім підтримки та можливої інтеграції громадян України, понад 2,8 мільйона з яких перебувають у Польщі, але після незначного коригування вони можуть стати основою для польської імміграційної та
інтеграційної політики іноземців. Реалізація нижчезгаданих рекомендацій вирішить, чи імміграція до Польщі
буде успіхом, втраченою можливістю чи провалом.
1.

Польський уряд та місцева влада повинні враховувати у своїх діях той факт, що Польща перетворюється
на країну імміграційного та багатонаціонального характеру з великою часткою громадян України
у суспільстві.

2.

Польщі потрібна присутність іноземців на ринку праці, щоб зберегти конкурентоспроможність економіки.
Належне використання потенціалу іммігрантів, у тому числі воєнних біженців, на ринку праці вимагатиме
зменшення ряду бар’єрів, зокрема мовних, інформаційних, пов’язаних з обов’язками по догляду, попитом
на кваліфікацію та ефективним визнанням кваліфікацій.

3.

Збільшення присутності іммігрантів, у тому числі осіб, які тікають від війни в Україні, створює додатковий
тиск на ринку житла. Правильна відповідь на виклик у короткостроковій перспективі (виявлення та
заселення пустуючих будівель, лібералізація права оренди та будівництво модульних житлових
комплексів)

дозволить

створити

основу

для

покращення

житлової

ситуації

в

Польщі

в довгостроковій перспективі (упорядкування та збільшення масштабів ринку оренди, комплексний
перегляд та дерегуляція будівельного законодавства та просторових норм, надання приватним
інвесторам доступу до територій, заблокованих для програми «Квартира Плюс» або передача їх
муніципалітетам, покращення функціонування Фонду соціальних виплат) та підготуватися до потенційно
кращого подолання наслідків стихійних лих.
4.

В умовах нинішньої кризи неможливо гарантувати однакову форму навчання для всіх українських учнів.
Це теж не виправдано, навпаки – варто подумати про декілька взаємодоповнюючих формул. Ключовим
є тимчасовий допуск до всіх форм навчання: у польських школах, у підготовчих класах, а також дистанційне
навчання в українській системі, але зі створенням системи, де всі учні беруть участь у заняттях в очній
формі.

5.

Найбільші випробування в охороні здоров’я виникають через зростання попиту на медичні послуги
в системі охорони здоров’я, яка має обмежені людські ресурси, фінансові та організаційні можливості та
дуже ослаблена після пандемії Covid-19. Вкрай важливим є забезпечення доступу до медичної допомоги
та задоволення потреб українських пацієнтів, зокрема у сфері первинної медико-санітарної допомоги та
психічного здоров’я, а також професійне залучення біженців війни з України до системи надання послуг
охорони здоров’я та догляду. Найближчим часом необхідно запустити інформаційну систему українською
мовою для пацієнтів з України щодо медичних та доглядових послуг та надання безкоштовних послуг
дистанційного перекладу розмови між лікарем (або іншим медичним персоналом) та пацієнтом, який
недостатньо володіє польською мовою, а також супровід посередництва при працевлаштуванні людей
з України у сфері охорони здоров’я та соціальної політики, у тому числі визнання їх кваліфікації.
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6.

Слід переглянути польське законодавство на наявність положень, які потенційно дискримінують
іноземців, які перебувають у Польщі. Крім того, необхідно зменшити бюрократизм у процедурах
легалізації роботи та перебування - як для осіб, які тікають від війни в Україні, так і для інших категорій
мігрантів, а також забезпечення захисту та підтримки людей з особливими потребами або особам,
яким загрожує експлуатація - особливо у сфері зайнятості (також у розділі, що стосується ринку праці),
адаптації організацій різних рівнів для обслуговування мігрантів у спосіб, який відповідає їхнім
потребам, в тому числі шляхом працевлаштування людей з міграційним досвідом роботи в державному
управлінні.

7.

Перетворення Польщі на імміграційну країну створює абсолютно нову перспективу для функціонування
країни, в основі якої сильну роль будуть відігравати відносини між урядом, місцевою владою та
громадськими організаціями. Цього неможливо досягти без прийняття прозорих принципів
фінансування та рефінансування повного обсягу завдань, доручених державною адміністрацією для
всіх витрат, пов’язаних з розміщенням та інтеграцією іммігрантів, включаючи воєнних біженців, для
місцевих органів влади та суспільних організацій. Дуже важливим буде також тісний зв’язок органів
місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства у сфері прозорого розподілу
коштів та організації заходів допомоги (національної, ЄС та міжнародної) для іммігрантів, у тому числі
біженців війни, а також підтримки країн походження іммігрантів, включаючи тепер передусім Україну.

8.

Україна та Польща – країни з дуже низькою культурною дистанцією, що є великою перевагою нинішньої
ситуації. Однак низька культурна дистанція не означає відсутність відмінностей. Необхідно терміново
підготувати послідовну стратегію можливої інтеграції іммігрантів, зокрема біженців війни з України,
у Польщі. Для реалізації інтеграційної політики необхідна державна програма управління
багатокультурністю, без якої всі зусилля щодо можливої інтеграції будуть розпорошеними та значно
менш ефективними. Згідно з ідеєю інтеграції, політика повинна бути розроблена в консультаціях
з представниками меншин, щоб врахувати не лише польські потреби, але й потреби цих груп. Чітка та
цілісна програма дала б змогу запобігти можливим майбутнім кризам.

9.

Росія використовує дезінформацію, щоб підірвати внутрішню згуртованість ворожих для неї держав
і напружити їхні альянси. Через кризу біженців, шкідливі механізми, процеси та політики, які існували
до війни, становлять ще більшу загрозу для соціальної єдності та безпеки всіх груп, які живуть
і перебувають у Польщі. Тому необхідно запобігати та протидіяти спробам розпалювання конфліктів
та розбіжностям між різними національностями, які проживають у Польщі, наразі особливо між
поляками та українцями.

10. Необхідно терміново розробити загальнонаціональну стратегію у сфері міграційної політики
з урахуванням досвіду членства в Європейському Союзі, двох міграційних криз, які ми мали за останні
місяці, та прогнозів на майбутнє. Через важливість міграції в політичному, соціальному та економічному
аспектах ця стратегія має бути першорядною для дій, які вживаються в багатьох державних політиках.
Тому її слід розробляти на основі експертних знань і в атмосфері, вільній від ідеологічних впливів.
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Основними цілями системи охорони здоров’я щодо цієї групи мають бути:
•

Забезпечення доступу до медичної допомоги та задоволення потреб українських пацієнтів,
зокрема у сфері первинної медичної допомоги та психічного здоров’я;

•

Професійне залучення воєнних біженців з України в сфері системи надання послуг з охорони
здоров’я та догляду.

Рекомендації
•

Запуск інформаційної системи українською мовою для пацієнтів з України про медичні та
доглядові послуги;

•

Запуск установ POZ, які послуговуються українською мовою;

•

Запуск дистанційного психологічного консультування українською мовою;

•

Запуск центрів психічного здоров’я українською мовою в околицях великих центрів біженців
війни з України;

•

Запуск центрів догляду для несамостійних осіб, що прибувають з України;

•

Надання безкоштовних послуг дистанційного перекладу розмови між лікарем (або іншим
медичним персоналом) і пацієнтом-воєнним біженцем, який недостатньо володіє польською
мовою;

•

Введення функції збору даних про стан здоров’я та історію хвороби осіб, які тікають від війни
в Україні;

•

Введення багатомовної електронної медичної документації;

•

Вакцинація дітей і дорослих від окремих інфекційних захворювань;

•

Огляд здоров’я дітей з метою відтворення основної медичної інформації про дитину та
її розвиток;

•

Працевлаштування україномовного медичного персоналу;

•

Підтримка посередництва у працевлаштуванні вихідців з України у сфері охорони здоров’я та
соціальній сфері2.

Ці заходи слід доручити окремим виконавцям, органам місцевого самоврядування чи недержавним
установам, а також державним установам (таким як Національний фонд здоров’я). Вони можуть бути
введені індивідуально і незалежно один від одного. На національному рівні доцільно було б ініціювати
координацію цих та інших заходів у сфері охорони здоров’я осіб, які тікають від війни в Україні. Це рекомендовано з огляду на множинність ініціатив та заходів і водночас їх фрагментарний характер.

2
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У розділі звіту, присвяченому охороні здоров’я, автори спробували оцінити витрати на реалізацію зазначених
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6. АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ПРАВО
Право мати права для всіх
До 24 лютого 2022 року польські урядові установи можна було розділити на дві основні групи. Перша,
яка становила переважну більшість польської адміністрації, що взагалі не сприймала існування окремої
групи з різними потребами, яку становили мігранти та мігрантки, які перебувають у Польщі. Чиновники
не тільки не були готові працювати з людьми з інших країн, але й не хотіли розуміти ці умови. Другу групу
урядових установ становили ті, що спеціалізувалися на роботі з мігрантами. Ці установи, в яких заявниками
були переважно люди без польського громадянства, роками піддавалися критиці за відсутність належного
достосування до обслуговування цієї групи людей, включаючи насамперед відсутність належної міжкультурної чутливості та володіння іноземними мовами серед чиновників.
Після початку російської агресії в Україні 24 лютого 2022 року влада Польщі швидко почала розбудовувати нову правову систему для біженців з цієї країни. Незважаючи на те, що спеціальний закон, який був
схвалений 12 березня 2022 року, запровадив ряд рішень, що полегшують прибуття та перебування в Польщі
осіб, які тікають від війни в Україні, багато питань у сфері права та адміністрації все ще потребують змін.

Рекомендації
Рівень ЄС
•

Запровадження посиленого нагляду та додаткових механізмів для підвищення безпеки
спонтанного переміщення осіб, які тікають від війни в Україні по території ЄС та збору даних про
ці міграції;

•

Планування та впровадження додаткового доповнюючого механізму планового переміщення
осіб, які втікають від війни в Україні, між різними державами-членами;

•

Запровадження механізму запобігання ризику потрапляння в незадокументоване перебування
та крайню бідність осіб, які тікають від війни в Україні та не підпадають під дію директиви про
тимчасовий захист.

Національний рівень
•

Розширення списку осіб, на яких поширюється спеціальний закон (хоча і не в повному обсязі), на
інші групи людей, які втекли або не можуть повернутися в Україну, а також поширення деяких
заходів підтримки на інші групи мігрантів, такі як білоруси та інші біженці;

•

Зменшення бюрократії в процедурах легалізації роботи та перебування – як для тих, хто тікає
від війни в Україні, так і для інших категорій мігрантів;

•

Піклування про захист і підтримку людей з особливими потребами або осіб, які знаходяться під
загрозою експлуатації, – особливо у сфері зайнятості (також у частині, що стосується ринку праці);

•

Різноманітне пристосування установ різного рівня для обслуговування мігрантів в спосіб, що
відповідає на їх потреби, в тому через працевлаштування осіб з міграційним досвідом в публічній
адміністрації;

•

Підготовка та прийняття політики локальної інтеграції на місцевому рівні, що забезпечує основу
для побудови згуртованих спільнот та залучає різні державні та приватні інституції у цей процес
(детальніше про це в розділі про інтеграцію);
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Зміна способу фінансування діяльності громадських організацій – окрім дофінансування окремих,
замовлених заходів і проєктів, фінансування загального функціонування організації для досягнення нею
цілей, для яких вона була створена (детальніше про це в розділі про інтеграцію);
Введення діалогу і міжсекторального співробітництва на кожному рівні адміністрації, що враховує
організації, які об’єднують воєнних біженців з України.

7. УРЯД, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
У ВІДПОВІДІ НА КРИЗУ
Уряд - місцеве самоврядування - громадські організації як одне ціле
У перші тижні після початку війни функцію піклування про осіб, які тікали від війни в Україні, взяли на себе
громадяни, організації та органи місцевого самоврядування. Вони взяли на себе основний тягар допомоги,
надаючи біженцям дуже важливу короткочасну матеріальну, соціальну та психологічну підтримку.
Однак у довгостроковій перспективі цю переважно добровільну допомогу доведеться замінити
системним підходом, який юридично, організаційно та фінансово підтримується урядовими та європейськими установами. Більше того, на практиці його реалізовуватиме місцева влада, використовуючи вже
розкритий організаційний та кадровий потенціал неурядових організацій та низових соціальних ініціатив.
Важливою буде співпраця Польщі з іншими державами-членами Європейського Союзу та його органами, такими як Європейська Комісія та Frontex. Питання оплати наданої допомоги є дуже важливим, але
лише одним з аспектів цієї співпраці. Також надзвичайно важливо організувати переміщення біженців війни
між державами- членами ЄС і створити правові основи для їх соціальної, освітньої, професійної та житлової
інтеграції.
Важливою буде співпраця Польщі з іншими державами-членами Європейського Союзу та його органами, такими як Європейська Комісія та Frontex. Питання оплати наданої допомоги є дуже важливим,
але лише одним з аспектів цієї співпраці. Також надзвичайно важливо організувати переміщення воєнних
біженців між державами- членами ЄС і створити правові основи для їх соціальної, освітньої, професійної та
житлової інтеграції.

Рекомендації
Нинішня ситуація створює абсолютно нову перспективу для функціонування Польщі, в основі якої будуть
відігравати важливу роль відносини між урядом, місцевою владою та громадськими організаціями. І ці
відносини останнім часом не завжди були правильні. Тому важливо закріпити принципи функціонування у
сферах відносин і діяльності:
•

Розробка стратегії добровільного розміщення (переміщення) воєнних біженців, у державній
координації (воєводи), постійного погодження та актуалізації на рівні місцевих органів влади
(повітів і гмін) і неурядових організацій;

•

Розробка безпечного процесу плану переселення осіб, які тікають від війни в Україні, в інші
країни – співпраця на рівні ЄС (Європейська Комісія, Frontex);

•

Інтенсифікація транскордонного співробітництва органів місцевого самоврядування та осіб, які
приймають рішення. Криза біженців – це можливість будувати нові формати транскордонної
співпраці та виступати з новими ініціативами під егідою ЄС;
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•

Швидке розширення прав і можливостей для людей з України для отримання можливості
постійного проживання, роботи (включаючи воєводські та повітові служби праці), освіти,
особистого розвитку та діяльності в Польщі (детальніше про цю тему в інших частинах
дослідження);

•

Фінансування та рефінансування повного обсягу завдань, покладених на державну адміністрацію,
та всіх витрат, пов’язаних з біженцями, для органів місцевого самоврядування та суспільних
організацій (детальніше про це в розділі про інтеграцію);

Тісний зв’язок між органами територіального самоврядування та інститутами громадянського
суспільства у сфері прозорого розподілу коштів допомоги та організації заходів допомоги Україні.
Організація системної допомоги особам, які тікають від війни в Україні, яка досі була низовою та надходила
від органів самоврядування чи громадян. Системне управління коштами допомоги;
•

Сприяння польським недержавним організаціям (НДО), які допомагають воєнним біженцям,
отримати доступ до ресурсів для допомоги, інших ресурсів на державному рівні і зовнішніх
ресурсів (фонди ЄС та США).

•

Зміни, які зараз відбуваються, є можливістю для подальшого розвитку Польщі як відкритої
країни сильного самоврядування. Польська гостинність будує та зміцнює міжнародні/сусідські
відносини. Ті, хто сьогодні приїхав з України і туди повернеться, будуть прихильниками Польщі.
Польща та польське суспільство виграють від цього не лише іміджем, а й економічно. Це
неймовірна можливість створити та відчути нову історію обох націй.

8. ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Різноманітність як соціальна цінність
Потік осіб, які тікали від війни в Україні, спричинив, що Польща почала ставати культурно плюралістичною
країною. На кінець 2021 року українці становили майже 57% усіх іноземців, що осіли в Польщі. Найбільшою
загрозою в нинішній ситуації є невпевненість щодо того, чи будуть вжиті достатні заходи щодо їх можливої
інтеграції в польське суспільство.
Те, чи і як Польща проводитиме інтеграційну політику щодо осіб, які тікають від війни в Україні, безперечно вплине на польсько-українські відносини. Для розвитку багатокультурної орієнтації необхідні наступні
передумови:
•

Загальноприйняте культурне розмаїття як суспільна цінність;

•

Відносно низький рівень упередженості;

•

Позитивне взаємне ставлення між етнокультурними групами;

•

Почуття прихильності до/або ідентифікації з більшим суспільством індивідів і груп.

Через низьку культурну дистанцію між Польщею та Україною деякі з цих умов виконуються, але
ситуація може змінитися не лише внаслідок реальних заходів допомоги з боку уряду чи її відсутності, але
й у результаті наративу політиків і ЗМІ.
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Україна та Польща – країни з дуже низькою культурною дистанцією, що є великою перевагою нинішньої ситуації. Однак низька культурна дистанція не означає відсутність відмінностей.
Інтеграційна діяльність має бути зосереджена на вивченні мови (також у частині, що стосується ринку
праці та освіти). Мова є інструментом, який дозволяє біженцям отримати незалежність і дає їм відчуття самостійності. Це дає можливість інтеграції (польська мова) та збереження власної ідентичності (українська мова).
Також важливо, допомагаючи особам, які тікають від війни в Україні, не випускати з поля зору поляків,
які найбільше потребують допомоги. Якщо не буде системної допомоги та полегшення для поляків, які зараз
допомагають біженцям війни, є можливість виникнення ворожості до осіб, які тікають від війни в Україні.
Для реалізації інтеграційної політики необхідна державна програма управління багатокультурністю,
без якої всі зусилля щодо можливої інтеграції будуть розпорошені та значно менш ефективні. Згідно з ідеєю
інтеграції, політика повинна бути розроблена в порозумінні з представниками меншин, щоб врахувати не
лише польські потреби, але й потреби цих груп. Чітка та цілісна програма дала б змогу запобігти можливим
майбутнім кризам.

Рекомендації
•

Потрібні інтенсивні курси польської мови для українських воєнних біженців;

•

Створення українським матерям умов для поєднання роботи з доступом дітей до доброго та
якісного позадомашнього догляду (також у розділі ринку праці та освіти);

•

Системні заходи щодо полегшення доступу до ринку праці, освітніх закладів та охорони
здоров’я (також у розділі ринку праці, освіти та охорони здоров’я);

•

Забезпечення формально-правової безпеки у вигляді пакета інформації про права та реалії,
пов’язані з перебуванням у Польщі (також у розділі закону та адміністрації);

•

Освіта та підготовка, які б привернули увагу обох сторін до можливих сфер культурних
відмінностей;

•

Законодавство, антидискримінаційна політика, а також ретельний моніторинг ситуації та
запобігання мові ворожнечі;

•

Доступ до швидкої та безкоштовної психологічної допомоги українською мовою, тобто до
психологів, які володіють цією мовою (також у розділі, що стосується здоров’я);

•

Надання українцям можливості створювати та функціонувати у рамках груп взаємопідтримки
– у мінімальному варіанті, надаючи їм для цього простір (наприклад, у школах);

•

Впровадження та навчання соціальних працівників для підтримки ветеранів війни;

•

Працевлаштування в урядових установах працівників, які знають українську мову (також
у розділі права та адміністрації);

•

Працевлаштування в школах і дитсадках, які відвідують українські діти, так званих міжкультурних
асистентів (також, у розділі освіти);

•
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9. ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА
Поляризація та ксенофобія як мета інформаційної війни
Росія використовує дезінформацію, щоб підірвати внутрішню згуртованість ворожих для неї держав і напружити їхні альянси. З її допомогою Росія намагається зміцнити існуючі соціальні та політичні розбіжності
та скористатися необхідністю надання сенсу реальності у непевні часи. Ці дії посилюються і підсилюють
загальне зниження довіри західних суспільств до ЗМІ.
Ще до вторгнення Росії в Україну в соціальних мережах з’явилася значна кількість антиукраїнського контенту.
Ймовірно, частина з нього була натхненна Росією, а інша була створена польським націоналістичним середовищем та простими громадянами. Згідно зі звітом Об’єднання українців у Польщі за 2019 рік, 41% висловлювань
у соцмережах Польщі про вихідців з України були негативними, а найбільш розділяє спільна історія.
Через кризу біженців шкідливі механізми, процеси та політика, які існували до війни, становлять ще
більшу загрозу для соціальної єдності та безпеки всіх груп, які живуть і перебувають у Польщі. Кампанії
дезінформації, які підривають зусилля з інтеграції поляків і українців, у цей особливий історичний момент,
лише розпочинаються.
Однією з цілей російської дезінформації в такій ситуації, безсумнівно, буде розпалювання конфліктів
і розбіжностей між різними національностями, які проживають у Польщі. Дивлячись від початку російської
агресії проти України та перших годин великої хвилі українських біженців до Польщі, у дезінформаційному
просторі можна спостерігати, серед іншого, такі явища та домінуючі теми:
•

Викликання неприязні до вихідців з України на соціальному та економічному рівні, щоб викликати
відчуття несправедливого та неповноцінного ставлення до поляків;

•

Викликання неприязні до вихідців з України в ракурсі необхідності захисту «польськості».

Рекомендації
Рекомендації щодо дій та політичних, практичних рішень, спрямованих на створення короткострокових
і довготермінових умов для реалізації цілей «Гостинної Польщі», вимагають конкретного тесту імплементації. При змінних сценаріях напливу воєнних біженців з України – як і за розміром, структурою та тривалістю перебування в Польщі, важливими будуть такі умови:
•

Потенціал можливостей (але також їхні загрози) для співпраці між урядом, самоврядуванням
та громадськими інституціями (також у розділі, що стосується законодавства, управління та
інтеграції);

•

Природа правових та фінансових принципів та їх залежність від національних та європейських
нормативних актів, зокрема можливість фінансування з різних джерел (не лише державних,
а й приватних) усіх проєктів та програм підтримки українців у Польщі та розбудови польськоукраїнських відносин;

•

Стан соціального клімату, тобто фактори, що підтримують збереження аури відкритості
та солідарності у значної частини суспільства (тимчасове та спрямоване покращення соціального
капіталу), а також фактори, які можуть стати детонаторами конфліктів та соціальної напруги
навколо перебування українців у Польщі (також у частині стосовно інтеграції), чому може сприяти
висока податливість частини суспільства до дезінформації, мови ненависті та поляризації.

17

ГОСТИННА
ПОЛЬЩА
2022+
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендації щодо конкретних дій можна розділити на дві категорії:
Дії щодо зменшення масштабів та досяжності дезінформації
•

Моніторинг;

•

Краща модерація змісту;

•

Більш жорсткі правові заходи.

Дії, що обмежують досягнення цілей дезінформації:
•

Медіаосвіта людей з Польщі та України;

•

Налагодження державною адміністрацією стратегічної комунікації щодо воєнних біженців з України;

•

Пом’якшити образ воєнних біженців та закріпити хороші асоціації;

•

Освіта та діяльність для багатокультурності (також у аспекті, що стосується освіти);

•

Підтримання духу солідарності

•

Влаштування вихідців з України у місцеві громади (в тому числі в органах місцевого
самоврядування);

•

Обмеження полів конфлікту.

Незалежно від того, чи особи, які тікають від війни в Україні, залишаться в Польщі на довго, чи повернуться в Україну через кілька місяців, їхнє перебування в Польщі супроводжуватиметься напругою. Метою
рекомендації є не протидія реальним викликам і проблемам, які можуть виникнути, а представлення дій, які
можуть призвести до ситуації, в якій відповідь на виклики буде пропорційною їх масштабу.
Повний звіт доступний для завантаження на сайті www.wise-europa.eu.
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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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