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Підтримка та прихильність польського 
суспільства для української справи 
є однозначною. Водночас на хвилі 
ентузіазму та волі, варто пам’ятати, 
наскільки великі виклики чекають 
у таких практичних сферах, як ринок 
праці, освіта, охорона здоров’я та житло.
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В момент, коли ми пишемо ці слова, минає вже понад сто днів від повторної агресії Російської Федерації 

проти України. Це також восьмий рік боротьби українців за захист власної свободи, демократії та права на 

самовизначення. Початком російсько-української війни став не наступ російської армії на Київ, схід і 

південь України, що почався наприкінці лютого 2022 року, а війна на вісім років раніше, в результаті якої 

Росія перейняла контроль над Кримом, а також частиною південно-східних областей України: Донецькою 

та Луганською.

Як зазначила Ханна Арендт у своєму есе «No longer and Not Yet», драматичні моменти нашої історії, які 

породжують нову реальність, часто асоціюються з появою тимчасового світу «посередині», тимчасовість 

якого водночас не помічається сучасниками. У цьому світі певна епоха вже минула, але нова ще не народи-

лася, і люди, що живуть у ньому, не зважають на сигнали, що сповіщають про прийдешній кінець. На думку 

Ханни Арендт саме таким світом було двадцяте століття, відсторонене поміж Великою Війною, яка завер-

шила концерт сил держав дев’ятнадцятого століття і біполярним світом Холодної Війни, що виник після 

1945 року. Такою перехідною епохою міг бути також світ, що формувався на рубежі XX і XXI століть разом 

з падінням комуністичної системи. Багато хто думав про це як про символічний «кінець історії», коли всі євро-

пейські держави і більша частина світу пристосуються до ліберального порядку, сформованого на Заході 

після Другої світової війни, було лише питанням часу. Так по суті сталося з країнами Центральної Європи та 

Балтійськими республіками, а також з Україною, яка, попри значно складнішу економічну трансформацію, 

після двох мирних демократичних революцій остаточно обрала прозахідний, a на практиці проєвросоюзний 

курс реформ.

Всупереч сподіванням чи, можливо, ілюзіям західних еліт і суспільств, Росія пішла зовсім іншим 

шляхом. Після початкового загравання з демократією політичні еліти Російської Федерації під керівництвом 

Володимира Путіна почали посилювати автократичний контроль над власним суспільством з одного боку, 

а з іншого – через інтенсивне озброєння, корумпованість еліт сусідніх країн, пропагандистську діяльність і 

подальші, відносно невеликі, збройні конфлікти – прагнучи до перегляду міжнародного порядку, який 

сформувався після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Подібно до осіб, що жили в міжвоєнний 

період, велика частина жителів США чи Західної та Центральної Європи – як тi, у кого ліберальна 

демократія була встановлена в першій половині ХХ століття, так і ті, хто будував її в 70-х роках ХХ 

століття, або ті, хто відновив її лише після звільнення від контролю СРСР в 1989 році - не вважали 

реваншистські дії Росії небезпечними для себе. Економічна та військова перевага Європейського Союзу та 

НАТО була настільки значною, що навіть подальші кризи, з якими довелося зіткнутися західному світу: 

терористичні атаки під керівництвом Аль-Каїди, Велика рецесія 2008 року, боргова криза в єврозоні у 

2012 році, міграційна криза 2015/16 років чи пандемія COVID-19, не похитнули впевненості розвинених 

країн, для яких будь-які спроби ревізії кордонів здавалися немислимими.

Це ставлення змінилося лише після нападу Росії на Україну у 2014 році. Хоча ця війна не була першою 

російською агресією проти суверенної держави після 1991 року, але вона була першою, яка забила тривогу 

в кабінетах західних еліт. Однак ці сигнали були відносно слабкими – на Росію накладено відносно незначні 

санкції, а військова, фінансова та інституційна допомога для України – хоча й була значно більшою, ніж 

у попередній період – все ж не повністю враховувала можливість подальшої ескалації конфлікту. Розповза-

ючий характер війни на Донбасі та видимість, яку створила Росія, призвели до того, що більшість західної 

– в тому польської – громадської думки не розглядали події в Україні як процеси, які їм безпосередньо

загрожують, подібно до міграційної кризи в Південній Європі, пандемії COVID-19 або потрясіння в євро-

зоні внаслідок економічних проблем Греції. Політики-демократи, зосереджені на внутрішніх проблемах, 

не вважали за потрібне серйозно ставитися до виклику зупинити російський реваншизм і запобігти 

повномасштабній війні в Європі, початок якої не розглядали як ймовірний сценарій. Витрати на армію не 
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збільшувалися, продовжувалося будівництво інфраструктури, що збільшувало залежність Європейського 

Союзу від імпорту газу та – меншою мірою – нафти з Росії. Також підтримувалися нормальні відносини 

з Росією, а її міжнародна позиція суттєво не ослабла, незважаючи на ряд інших дій, що дестабілізують 

світовий порядок: вбивства та замахи на вбивства, зокрема, отруєння кількох осіб, які шукали притулку на 

Заході, підрив складів боєприпасів у Чехії, висилання збройних сил в Сирію, що збільшило кількість біженців 

з цієї країни до Європи, або збиття нідерландського пасажирського літака над Україною.

Польща також мала пасивну позицію. Хоча польські політичні еліти частіше, ніж у багатьох інших 

столицях ЄС, заявляли про усвідомлення наростаючої російської загрози, вони також вживали таких же 

обмежених, непослідовних, неповних і запізнілих превентивних дій. Витрати на армію незначно зросли, 

але процес модернізації техніки не прискорився. Польща почала готуватися до незалежності від імпорту 

газу з Росії раніше ніж інші країни, але будівництво відповідної інфраструктури розтягнулося на кільканад-

цять років, а наступні уряди більш охоче підтримували газові електростанції, ніж відновлювані джерела 

чи атомну електростанцію, необхідність введення в енергосистему якої неодноразово оголошувалась, але 

будівництво якої так і не розпочалося. Процеси диверсифікації постачання рідкого палива відбувалися ще 

повільніше, а Польща залишалася однією з найбільш залежних з країн Євросоюзу від імпорту російської 

нафти. 

Відсутність рішучості діяти для посилення стійкості у разі конфлікту також стосувалася сфери міграції. 

Польща відмовилася підтримати інші країни ЄС у подоланні наслідків сирійської кризи, ігноруючи роль, яку 

відіграла Росія в її спалаху. Оскільки не очікувалося, що подібне явище виникне на кордонах Польщі, відмо-

вилися від формулювання національної міграційної стратегії. Як наслідок, польські нормативні акти щодо 

міграційної політики є розпорошеними та не мають комплексного та системного підходу, завдяки якому 

держава могла б гнучко та правильно реагувати на виклики у цій сфері діяльності. Тим часом Польща пере-

творилася з типової еміграційної на імміграційну країну, де населення іноземців навіть до 24 лютого 2022 

року становило понад 5 відсотків від загальної кількості населення Польщі. Коли у 2021 році на 

польських кордонах виникла міграційна криза внаслідок гібридних дій уряду Білорусі, що діяв ймовірно за 

домовленістю з Російською Федерацією, польським службам довелося значною мірою імпровізувати та 

діяти з використанням недостатньо підготовленої інфраструктури, правоохоронних служб і інституційних 

основ. Крім того, була зруйнована так необхідна довіра між недержавними організаціями та 

прикордонною службою. Навіть позитивне явище, яким було відкриття після 2014 року польського ринку 

праці для громадян України та Білорусі, які потребували економічної підтримки, було значною мірою 

випадковим. Досить ліберальна система працевлаштування вихідців із країн Східного партнерства була 

створена в Польщі не як відповідь на дії Росії, спрямовані на придушення мирних прозахідних 

демократичних революцій у цих країнах, а як спроба вирішити проблеми вітчизняного аграрного сектора. 

Лише збіг обставин спричинив, що система спрощених дозволів на працю стала належною відповіддю на 

значно більший спектр викликів, які постали перед польською та українською економікою після 2014 

року.Переломним моментом в цій пасивній позиції – як Польщі, так і інших країн ОЕСР – стало вторгнення 

в Україну регулярної російської армії, що розпочалося 24 лютого 2022 року. Це був шок як для пересічних 

громадян, так і для політичних еліт країн ЄС і НАТО, які зрозуміли, що війна з 2014 року була лише першим 

акордом багаторічного конфлікту між колективним Заходом і реваншистською Росією, а його результат 

може визначити форму майбутнього, довгострокового міжнародного порядку на континенті. Військова 

та економічна допомога Україні значно збільшилась, також надаючи однозначну політичну підтримку. 

Кордони Європейського Союзу відкрилися для осіб, які тікають від війни в Україні, мільйони з яких – пере-

важно жінки та діти – перетнули кордони Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини. На Росію 

накладено безпрецедентні економічні і політичні санкції, завданням яких є суттєво послабити здатність 
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країни ефективно вести військові дії протягом наступних кількох років і унеможливити повторне розв’я-

зання повномасштабної війни в Європі протягом багатьох років. Після більш ніж трьох місяців бойових дій 

в Україні досі важко оцінити, наскільки ця допомога є достатньою. Результат війни досі залишається неви-

значеним, а уряди демократичних країн постійно критикують за надто повільні чи недостатні дії, через які 

ускладнюється ефективний захист усієї території України та усунення загрози для Європи зі сторони Росії 

назавжди. 

Очевидно, що роль цього звіту полягає не у вирішенні військових питань чи аналізі повного 

комплексу складних економічних і міжнародно-політичних проблем, пов’язаних з конфліктом в Україні. 

Однак наведений вище вступ був необхідним, щоб показати наскільки складною була міжнародна 

ситуація, в якій ми опинилися. У нашому звіті, що був підготовлений міждисциплінарною групою авторів, 

в якому ми також використовуємо досягнення Круглого столу місцевого самоврядування, що відбувся у 

Вроцлаві, ми зосереджуємося на Польщі та її підготовці до можливої інтеграції іноземців, які приїхали до 

Польщі в наслідок російського вторгнення в Україну між 2014 і 2022 роками, а також з економічних 

причин або шукаючи міжнародного захисту. Звісно, це були переважно громадяни України (близько 1,3 

млн, які перебували у Польщі до 24 лютого 2022 року, та воєнні біженці), але не можна також не 

враховувати присутність у Польщі великої групи іноземців, які обрали нашу країну як місце навчання, 

роботи чи просто для життя. Кількість усіх іноземців, які перебувають у Польщі, можна оцінити 

приблизно в 3,3 – 3,5 млн. Це виклик для нас, щоб не повторити помилки інших країн, які раніше 

приймали велику кількість іммігрантів. Польща є країною, яка особливо активно бере участь у допомозі 

Україні як у військовому плані (постачання зброї, забезпечення інфраструктури для союзників), так і в 

економічному (логістична допомога, постачання палива та фінансова допомога) та соціальному 

(прийняття біженців, багатогранна допомога для них). Підтримка та прихильність польського суспільства 

до української справи є однозначною. Водночас на хвилі ентузіазму та бажанні допомогти, громадяни, а 

також політичні еліти та адміністрація, забувають про те, як мало часу минуло з лютого 2022 року та які 

великі виклики чекають на Польщу в найближчі декілька чи кільканадцять місяців у таких практичних 

сферах, як ринок праці, освіта, охорона здоров’я чи житло.
Після кількох місяців війни через довготривале перебування багатьох осіб, які тікали від війни в 

Україні до Польщі, та інших іноземців, які до цього часу в основному дісталися до приватних будинків/

квартир, ситуація стає дедалі складнішою як для господарів, так і для гостей. Можливими рішеннями, які 

вимагають дій польського уряду, допомоги ЄС та діяльності міжнародних організацій допомоги, були б, з 

одного боку, лібералізація внутрішнього ринку оренди з метою збільшення пропозиції житла для 

громадян України, які перебувають у Польщі, а з іншого – будівництво модульних житлових комплексів, 

де особи, які не мають житла могли б проводити осінь і зиму. За відсутності негайних дій і додаткового 

напливу воєнних біженців, ймовірно, також буде необхідно переселити частину з них на території Польщі 

та ЄС та збудувати – на основі технологій виготовлення з префабрикатів – великі центри тимчасового 

проживання. Однак їх не слід ототожнювати з так званими «таборами для біженців», відомих з таких 

країн, як Греція, Туреччина, Ліван та Йорданія. У довгостроковій перспективі, за умови інтеграції на 

польському ринку, можна задовольнити додатковий попит на житло через ринок, хоча для цього 

потрібна буде низка реформ, яким присвячений третій розділ цього звіту.

Забезпечення освіти та опіки для дітей з України, які проживають у Польщі, також буде великим 

викликом. В екстремальній ситуації слід враховувати необхідність охопити цими державними послугами 

навіть мільйон дітей, які потребують догляду та освіти. Без цього важко очікувати, що більшість матерів або 

членів родини, які виконують функції догляду, зможуть працювати. Тому необхідно підготувати та профінан-

сувати нестандартні рішення за трьома моделями, що впроваджуються паралельно за рахунок коштів наці-

ональних, європейських та міжнародних організацій допомоги. У першій моделі українські діти, протягом 
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деякого часу, навчатимуться за українською програмою, а метою уряду та самоврядування буде забезпе-

чення інфраструктури для дистанційного навчання, а також визнання кваліфікації українських вчителів, які 

проживають у Польщі, щоб можна було створити відповідні шкільні класи, особливо у великих містах. 

Також потрібно буде передбачити рішення, які дозволять інтегрувати українських дітей, які дистанційно 

навчаються в Польщі, з польськими дітьми. У другій моделі можуть бути створені підготовчі класи для 

українських дітей, які наступного навчального року вступатимуть до польських шкіл. Оскільки в Україні 

обов’язкова освіта на рік випереджає обов’язкову освіту в Польщі, провести рік у підготовчому класі не 

повинно бути серйозною проблемою, хоча це не повинно стосуватися занадто великої кількості дітей. 

У третій моделі, адресованій тим дітям з України, які достатньо володіють польською мовою, має бути 

можливість відвідувати польські школи на тих же умовах, що й польські діти. Рішення про вибір тієї чи іншої 

моделі повинні приймати батьки. Питання освітніх викликів детально розглядаються в четвертому розділі 

звіту.

Кількість літніх воєнних біженців1, які потребують частої медичної допомоги, відносно невелика у порів-

нянні з усім потоком мігрантів. Однак треба розуміти, що деякі з них ще не зареєстровані в системі, тому їх 

відсоток може бути вищим, ніж зараз бачимо в даних. Польська система охорони здоров’я сильно постраж-

дала від пандемії, і багато осіб відклали користування медичними послугами на потім. Можна оцінити, що 

внаслідок напливу багатодітних біженців ще 1-2 мільйони осіб будуть користуватись польською системою 

охорони здоров’я. Це пов’язано з серйозними викликами фінансового та організаційного характеру, квінте-

сенцією яких буде збільшення черг до лікарів першого контакту, що особливо гостро може постати в перший 

осінньо-зимовий сезон. Система охорони здоров’я – як і система освіти – потребуватиме особливо великої 

фінансової та організаційної підтримки не лише від польських платників податків, а й від Європейського 

Союзу та міжнародних благодійних організацій. Може виникнути необхідність звернутися за підтримкою 

до інших держав-членів для забезпечення тимчасових лікарень та делегування лікарів до Польщі на обме-

жений період. Також важливо вирішити комунікаційні проблеми між пацієнтами та лікарями. Ці питання 

розглядаються в п’ятому розділі звіту.

Присутність українців на польському ринку праці була значною вже в довоєнних реаліях. Тому можна 

припустити, що не повинно бути проблем з поглинанням ще кількох сотень тисяч осіб на польському ринку 

праці та високою професійною активністю іммігрантів у довгостроковій перспективі. Водночас досягненню 

рівня зайнятості біженців, подібного до рівня корінного населення, може бути важче через те, що серед 

цього населення переважають жінки з дітьми. Це може призвести до неповної відповідності навичок чи 

професійного досвіду жінок-біженок до потреб ринку праці, викликати явище недостатньо кваліфікованої 

роботи за низьку заробітну плату та водночас бути пов’язаним зі знеохочуванням частини жінок-

іммігранток, які навантажені доглядом за дітьми і не можуть знайти відповідне працевлаштування. Ця 

ситуація може вимагати великої активності з боку служб зайнятості та організацій, які займаються 

професійною активацією іммігрантів. Вони повинні будуть підготувати пропозиції щодо навчання та 

перепідготовки відповідно до професійного профілю українців, фінансуючи це з внутрішніх фондів (Фонд 

праці), Євросоюзу (операційні програми) або від міжнародних спонсорів. Для роботодавців буде вкрай 

важливо організовувати великі ярмарки вакансій або створювати віртуальні платформи, щоб забезпечити 

ефективне прилаштування працівників до роботодавців. Необхідно також масово поширювати 

інформацію про такі загрози, як експлуатація на робочому місці, мобінг або домагання. Ці питання 

детально розглядаються у другому розділі звіту. 

1  Детальніше про вживання терміну «воєнний біженець» ми пишемо в першому розділі цього звіту.
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Нарешті, ключовим викликом у довгостроковій перспективі буде запобігання конфліктам, які можуть 

виникнути між українцями і поляками, а також між окремими групами українців. Такий великий наплив 

іноземців за короткий час впливає на повсякденне життя суспільства, що приймає – як громадян Польщі, 

так і іммігрантів, які перебувають у Польщі тривалий час, що може спричинити конфлікти. У короткостро-

ковій перспективі, з огляду на винятковість воєнної ситуації, їх можна легко уникнути, але з часом напруга 

обов’язково виникне, наростаючи в певних – особливо чутливих – сферах. Зокрема особи, які користуються 

державними послугами органів місцевого самоврядування, можуть відчути погіршення рівня життя через 

наявність значної кількості воєнних біженців, які також зможуть скористатися державною підтримкою. 

Подібна ситуація може виникнути і на ринку праці з можливими негативними наслідками, особливо на 

місцевому рівні. Ці ризики слід ідентифікувати, контролювати та вирішувати за допомогою належним 

чином адаптованої державної політики, включаючи комунікаційні кампанії. Ця сфера є предметом дослі-

дження у сьомому та восьмому розділах.

Як ми вже зазначали вище, Польщу населяє все більша кількість іноземців. Це має бути помічено 

і відображено у функціонуванні польської адміністрації, як центральної, так і місцевої, і в рамках закону, 

що створюється. Ключове значення має вдосконалення адміністративних шляхів, які дозволять іноземцям 

ефективно вирішувати всі справи, пов’язані з їх функціонуванням в Польщі. Ключовим тут буде введення 

інституції асистентів іноземців у польських урядових установах, щоб полегшити процес отримання необ-

хідних документів чи дозволів. З точки зору закону, йдеться не про створення привілеїв, але про забезпе-

чення принципу рівного ставлення, щоб жодна група не була дискримінована, але й не було підозр, що 

створюється система невиправданих пільг. Також має бути переглянуто чинне законодавство для вияв-

лення та усунення потенційно дискримінаційних положень. Це питання розглядається в шостому розділі.

Наприкінці дев’яностих років російський ідеолог Олександр Дугін опублікував «Основи геополітики», 

де писав, що для того, щоб Росія відновила свою могутність у глобальному масштабі, їй доведеться вико-

ристовувати дезінформацію, дестабілізацію та анексію як інструменти. За його словами, незалежна Україна 

стоїть на заваді Росії стати трансконтинентальною наддержавою, тому необхідна її анексія. Пізніше цю 

книгу використовували як підручник в Академії Генерального штабу російської армії. Тож не дивно, що під 

час вторгнення в Україну російська дезінформаційна діяльність щодо України та українців у країнах-союз-

никах – зокрема в Польщі – значно активізувалася. В інтересах Росії послабити внутрішню єдність західних 

союзників України та підірвати згуртованість підтримки, наданої цій країні. Для цього використовується 

дезінформація, за допомогою якої Росія намагається зміцнити наявні соціальні та політичні розбіжності 

та скористатися суспільними потребами надавати сенс реальності в непевні часи. Про природу цих дій та 

способи протидії в цій ролі, яку повинні грати європейська та польська політика, а також діяльність міжна-

родного та польського громадянського суспільства, більш детально опишемо у дев’ятому розділі звіту. 

Насамкінець, ми хотіли б подякувати всім тим, хто посприяв створенню цього звіту. Ця група також 

велика, тому було б ризиковано вказати та перелічити їх усіх. Але особливо хочемо подякувати 

Посольству України в Польщі, яке взяло почесний патронат над цим проєктом, та установам, які 

підтримують нас як фінансово, так і по суті, згаданих як у самому звіті, так і в рекламних матеріалах. Зі 

свого боку можемо пообіцяти, що публікація звіту – це лише початок нашої діяльності. Вже сьогодні ми 

запрошуємо до подальшої співпраці.
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ІММІГРАНТИ І ВОЄННІ БІЖЕНЦІ* 
ТА ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ПОЛЬЩІ 
Мачей Дущик

Павел Качмарчик

*  У цьому тексті ми вживаємо термін «воєнні біженці з України», щоб адекватно відобразити специфіку цієї групи. 
Ці особи не отримують статусу біженця на підставі Женевської конвенції 1951 р., крім того, більшість із них не 
мають наміру звертатися за однією з форм міжнародного захисту. Тому необхідно було знайти інший термін 
для визначення їх статусу в Польщі та в Європейському Союзі. Запропонований термін охоплює дуже різні 
категорії осіб, як громадян України, так і іноземців, які під час початку війни перебували на території України та 
залишали її, перетинаючи кордон. Тому тут не має значення громадянство, а лише факт виїзду з України після 
24 лютого 2022 року. В цьому тексті ми використовуємо термін «воєнні біженці з України», але якщо не вказано 
інакше, ми маємо на увазі лише громадян України.

http://cbu.psychologia.pl/wp-content/uploads/sites/410/2021/02/Postrzeganie-muzulmano%CC%81w-w-Polsce.pdf


Незважаючи на подальший розвиток подій, 
можна з високою ймовірністю припустити, 
що чисельність українського населення 
в Польщі буде значно більшою, ніж до 
24 лютого цього року. Відповідь на виклик, 
пов’язаний із тим, що Польща стає країною 
імміграції, є відповідальністю органів 
державної влади.
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ІММІГРАНТИ І ВОЄННІ БІЖЕНЦІ* ТА ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ПОЛЬЩІ

1. Вступ: Польща як нова країна імміграції

Початок війни в Україні запустив міграційний потенціал у небаченому з часів Другої світової війни масштабі. 

Розміри напливу осіб, які тікали від війни в Україні, є вражаючими, особливо у випадку Польщі та інших 

країн регіону, які донедавна навряд чи можна було назвати країнами імміграції. Варто вказати на декілька 

контекстуальних факторів, які (1) певною мірою пояснюють, чому Польща стала головною країною призна-

чення для прибулих з України та (2) допомагають прогнозувати та розуміти розвиток української міграції та 

присутності українців у польському суспільстві в майбутньому. 

Ще десять років тому Польща не була країною імміграції, а навпаки, через масову еміграцію до країн 

Західної Європи після 2004 року сальдо міграції було явно негативним (Ґурни та ін. 2010; Окульскі 2012; 

Кінг, Окульскі 2018). Однак це було пов’язано не лише з масштабами виїзду з Польщі. Наплив до Польщі 

також був дуже обмеженим, особливо якщо розглядати довгострокову імміграцію. За даними перепису 

2011 р., загальна кількість іноземців, які проживають у Польщі, оцінюється приблизно в 110 тис. осіб. Через 

кілька років (у 2015 р.) дані Євростату поставили Польщу на одне з останніх місць серед країн-членів Євро-

пейського Союзу за часткою іммігрантів у населенні. Масштаби напливу були не лише значно меншими, ніж 

у Західній Європі, але й навіть меншими, ніж в інших країнах Центральної та Східної Європи. 

Імміграція до Польщі до 2014 року мала кілька важливих якісних властивостей, відгомони яких ми 

знаходимо й сьогодні. Першою з цих ознак була дуже обмежена кількість країн з явним домінуванням 

території колишнього СРСР, насамперед України. По-друге, це чітка концентрація прибулих лише в кількох 

великих агломераціях, причому найбільша група іммігрантів перебувала у Мазовецькому воєводстві, 

особливо у Варшаві (навіть 30-40% усіх іммігрантів). По-третє, у випадку Польщі переважали специфічні, як 

на європейські стандарти, форми імміграції, тобто тимчасова і навіть циркулярна мобільність. По-четверте, 

нарешті, особи, які приїжджали до Польщі, були переважно типовими мігрантами-заробітчанами (Ґурни, 

Качмарчик 2019; Ґурни та ін. 2010). 

Ця картина суттєво змінилася після 2014 року, тобто після першого етапу війни в східній частині 

України. За дуже короткий час Польща стала європейським лідером за кількістю нововиданих посвідок 

на проживання та навіть світовим лідером із приймання сезонної робочої сили з-за кордону. За наявними 

оцінками, кількість іммігрантів на той час становила приблизно 100 тис. (2011 р.) до понад 2 млн (2019 р.) 

(Центральний статистичний офіс Польщі, GUS 2020). Громадяни України становили більшість міграційного 

населення. 

Масова імміграція з України була похідною від одночасного впливу факторів, пов’язаних із попитом  

і пропозицією міграційного процесу (Ґурни, Качмарчик 2018, 2019; Ґурни 2017): (1) з одного боку, війна 

(2014 р.) та пов’язані з нею соціально-економічні проблеми в Україні створили великий міграційний потен-

ціал, який в першу чергу був спрямований до сусідньої країни; (2) з іншого боку, «перетворення» Польщі 

на країну імміграції стало можливим завдяки швидкому економічному зростанню та створеному ним 

зростанню попиту на робочу силу; (3) той факт, що, всупереч очікуванням деяких спостерігачів, згаданий 

потенціал не трансформувався в міграцію гуманітарного характеру, тобто пов’язану з процедурою отри-

мання статусу біженця чи міжнародного захисту, став наслідком того, що з 2006 р. в Польщі функціону-

вала так звана спрощена процедура, що дозволяє швидко, дешево та легко (тобто без дозволу на роботу) 

отримати доступ до польського ринку праці для громадян окремих третіх країн. На практиці ця система 

спричинила те, що Польща стала країною з одним із найліберальніших режимів в ЄС у сфері працевлашту-

вання іноземців. На основі цих трьох факторів у Польщі розвинувся сектор найму працівників з-за кордону 

– агентства посередництва і тимчасового працевлаштування, що додатково сприяло розвитку імміграції

з України шляхом ефективного підбору роботодавців для осіб, які шукають роботу. 
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Принаймні декілька структурних особливостей міграції з України до Польщі у 2014-2021 роках мають велике 

значення в контексті останнього напливу воєнних біженців. Перш за все, через масовий наплив, що відбувався 

протягом останніх років, вже до 24 лютого цього року в Польщі функціонувала велика група Українців, яку, за 

даними Центрального статистичного офісу Польщі, можна оцінити приблизно в 1,35 млн осіб. Ця група була 

виразно маскулінізованою і складалася переважно з професійно активних осіб (за приблизними даними, особи 

цієї категорії становили понад 95% від загальної кількості). Важливо, що ми мали справу зі своєрідною 

українізацією сфери імміграції до Польщі: іммігранти з цієї країни явно домінували в усіх можливих каналах 

напливу. За даними Міністерства праці за 2018–2021 роки, громадяни України отримали 71% дозволів на 

роботу, 88% декларацій роботодавців і аж 98% дозволів на сезонну роботу. Імміграція поширювалася по всій 

країні більш рівномірно, ніж у період до 2014 року, а іммігранти були присутні майже в усіх регіонах Польщі з 

кількома важливими центрами концентрації навколо найбільших агломерацій. Внаслідок специфічних форм 

міграції, тобто тимчасовій чи навіть циркулярній мобільності між Україною та Польщею, обидві країни були 

пов’язані добре розвиненими шляхами сполучення. Крім того, як і в багатьох подібних випадках, така масова 

міграція стала можливою не лише завдяки активній участі формальних і неформальних суб’єктів, які наймають 

працівників, але й тому, що вона була значною рушійною силою добре розвинутих міграційних мереж 

(Кіндлер, Вуйчіковська-Баніак 2019). 

      Підкреслимо, що такий масовий наплив іммігрантів до Польщі відбувався в основному без послідовної 

та чітко сформульованої міграційної політики у формі документа стратегічного чи доктринального 

характеру. Певною мірою таким документом можна визнати дослідження під назвою «Міграційна 

політика Польщі – сучасний стан і запропоновані дії», яке затвердив польський уряд у 2012 році. Однак 

лише через три роки цей документ був скасований після того, як змінилася правляча коаліція, і водночас 

який не замінили на новий до сьогодні. Відтоді міграційна політика в Польщі була дуже розпорошеною, 

незмінно зосередженою на лібералізації доступу до ринку праці, ігноруючи інші питання. Її зовнішнім 

вираженням стали – часто дискреційні – рішення окремих інституцій (Прикордонної служби, окремих 

міністерств), які навряд чи координуються, чи підпорядковуються довгостроковій візії. Крім того, Польща 

на практиці не реалізувала жодної значної інтеграційної політики широкого спектра. Її окремі аспекти 

стосувалися виключно мігрантів, які прибули до Польщі з гуманітарних причин і отримали різні форми 

опіки, роль яких у загальній картині імміграційних процесів була маргінальною. На практиці це означає, 

що в Польщі не створено механізмів підтримки процесу залучення іммігрантів до інститутів держави, що 

приймає, або що ці механізми мали створюватися знизу, або через окремі органи місцевого 

самоврядування, чи неурядові організації.

2. Агресія Російської Федерації проти України та наплив до Польщі

Розв’язана Росією війна в лютому 2022 року призвела до найбільшої після Другої світової війни міграції 

воєнних біженців у Європі, за оцінками УВКБ ООН 6,8 млн осіб1. За даними Прикордонної служби Польщі, з 

24 лютого до середини травня 2022 року було зареєстровано 3,5 млн перетинів кордону з Польщею та 1,5 

млн з Україною (в обох випадках наведені цифри включають усі перетини кордону без розмежування на 

громадянство та багаторазовий перетин кордону тими ж особами). Діаграма 1 показує масштаби 

прикордонного руху між Україною та Польщею та демонструє вражаюче зростання масштабів мобільності в 

перші 2-3 тижні після початку війни, потім стабілізацію напливу і, з початку травня, позитивне сальдо перетину 

кордону в бік України.

1  УВКБ ООН застерігає, що подані ними дані є оціночними, а не точними даними.
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Діаграма 1. Прикордонний рух між Україною та Польщею, 24 лютого – 18 травня 2022 р.

Джерело: власне дослідження Дущик, Качмарчик на основі даних Прикордонної служби 

Діаграма 2. Динаміка прикордонного руху між Україною та Польщею, 24 лютого – 18 травня 2022 р., 
зміни у відсотках порівняно з попередньою добою

Джерело: власне дослідження Дущик, Качмарчик на основі даних Прикордонної служби 
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Крім того, змінність як напливу, так і відпливу є дуже високою, що може відображати реалії пов’язані 

з війною, але також вказувати на те, що ми маємо справу з дуже мобільним населенням, яке зацікавлене 

повернутися додому, як тільки це буде можливо. Крім того, існує позитивна, але слабка кореляція між 

динамікою в’їздів до Польщі та виїздів з неї (діаграма 2). Такий зразок мобільності дещо нагадує довоєнну 

реальність міграції між Україною та Польщею, яка залучала велику кількість тимчасових мігрантів і осіб, які 

регулярно переміщувалися між двома країнами. Нам досі бракує даних, які б дозволили оцінити масштаби 

цього явища, але багато ознак вказують на те, що деякі економічні мігранти продовжують свої подорожі, 

незважаючи на війну. Водночас після періоду дуже високої динаміки напливу (перші 3-4 тижні), з травня 

2022 року зростає важливість виїздів з Польщі в Україну. Водночас через невизначеність щодо розвитку 

ситуації в Україні, як у воєнному плані, так і плані економічного розвитку, вкрай важко передбачити, чи не 

перетвориться нинішня короткочасна міграція в стале проживання. 

Наведені вище дані були основою для оцінки населення, яка стала відправною точкою для сценаріїв, 

представлених в подальшій частині цього тексту2. Просте порівняння масштабів перетину кордону показує 

чистий баланс приблизно 2,2 млн осіб (включаючи до цих розрахунків також групу осіб, які ми оцінювали на 

основі експертних оцінок на приблизно 60-80 тис., які проживали в Польщі до початку війни і 

повернулися в Україну, щоб приєднатися до армії чи територіальної оборони). Однак це не означає, що 

наприкінці квітня 2022 р. - цю дату ми розглядали як початкову - багато осіб, які приїжджали до Польщі, 

все ще в ній залишилося. Значна частина воєнних біженців сприймала Польщу як транзитну країну, 

прямуючи до інших країн Європейського Союзу та – значно меншою мірою – також до Канади, США чи 

Ізраїлю. Виходячи з наявних даних реєстрів країн, що приймають, цю кількість можна оцінити приблизно в 

800 тис. осіб. Водночас ми також мали справу з прибуттям до Польщі воєнних біженців з України, які 

після короткого перебування в інших країнах (переважно ЄС) вирішили переїхати до країни, яка була 

відносно близькою з точки зору культури та мови, або намагалися триматися якомога ближче кордону з 

Україною3. Їх кількість можна оцінити приблизно в 70-80 тис. Підсумовуючи кількість воєнних біженців, 

які перебували у Польщі на кінець квітня 2022 р., оцінюється в 1,4-1,55 млн осіб, причому остання оцінка 

використовується при побудові сценаріїв. Дану оцінку підтвердив Державний секретар Міністерства 

внутрішніх справ Павел Шефернакер у своїй заяві 31 травня 2022 року.

Цей наплив має одну дуже важливу властивість. На осіб, які перетинають український кордон з держа-

вами-членами ЄС та Молдовою, поширюються положення Директиви про тимчасовий захист4, яка надає 

їм численні права, уподібнюючи статус воєнних біженців з України до статусу громадян ЄС щодо права на 

вільне пересування осіб. Вперше в історії ЄС положення Директиви застосовано на практиці. Таким 

чином, можливе добровільне та спонтанне переміщення між країнами-членами ЄС та ЄЕЗ. Однак слід 

усвідомлювати пов’язані з цим ризики, особливо торгівлю людьми чи використання воєнних біженців в 

роботі, яка має ознаки невільницької. Тому також важливо, щоб таке переміщення контролювалося та 

координувалося в рамках міжурядової співпраці.

2 Розрахунки, наведені нижче, стосуються ситуації у квітні 2022 року, а діаграми 1-2 описують ситуацію до 
другої половини травня 2022 року. Однак наш аналіз показує, що цей додатковий місяць суттєво не вплинув на 
представлені результати (тому ми вирішили залишати графічні ілюстрації якомога актуальнішими).

3 На жаль, представлена оцінка має високу невизначеність через якість наявних даних – у випадку Польщі процес 
збору даних для реєстрації PESEL розпочали лише через деякий час, в інших країнах дані ще більш залишкові. 
Таким чином, на практиці представлені дані походять з сигнальної інформації, наданої урядами та установами 
країн, куди прибули воєнні біженці з України (веб-сайти, соціальні мережі, пресконференції).

4 ДИРЕКТИВА РАДИ 2001/55/WE від 20 липня 2001 р. про мінімальні стандарти для надання тимчасового 
захисту у випадку масового напливу переміщених осіб та заходи, що сприяють збалансованості зусиль між 
державами-членами щодо приймання таких осіб та випливаючих з цього наслідків.
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Оцінки на основі даних з пунктів перетину кордону можуть бути доповнені інформацією з процесу 

реєстрації. Відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на 

території цієї країни, українці повинні зареєструватися для отримання польського номера PESEL, який необ-

хідний для отримання доступу до певних суспільних благ і послуг. Станом на 31 травня кількість зареєстро-

ваних воєнних біженців становила приблизно 1,15 млн осіб, при цьому їх демографічна структура карди-

нально відрізнялася від довоєнної. Понад 47% зареєстрованих становили діти та підлітки до 18 років, з яких 

більшість (близько 34% від загальної кількості) становили діти віком 3-14 років. Наступною за величиною 

групою були жінки працездатного віку, яка становила 42% зареєстрованих. Решта осіб – це переважно 

особи похилого віку (понад 60/65 років) – становила близько 7% зареєстрованих. Чоловіки працездатного 

віку становили лише ледве 4% населення біженців. У результаті кількість населення дітей та підлітків у 

Польщі зросла (частково тимчасово) приблизно на 7%, населення осіб працездатного віку приблизно на 

2%, а населення осіб похилого віку менш ніж на 1% (відносні значення стосуються польського населення 

станом на 31.12.2021).

Таблиця 1. Структура віку воєнних біженців з України, зареєстрованих для отримання номера PESEL

Категорія Кількість воєнних біженців Відсоткова частка (повністю)

Допрацездатний вік 519 567 47,35%

Діти 519 567 47,35%

Працездатний вік 503 071 45,85%

Жінки 460 361 41,96%

Чоловіки 42 710 3,89%

Постпрацездатний вік 74 579 6,80%

Жінки 63 878 5,82%

Чоловіки 10 701 0,98%

Загалом 1 097 217 100,00%

Джерело: PESEL



22

ГОСТИННА 
ПОЛЬЩА 
2022+

1. ІММІГРАНТИ І ВОЄННІ БІЖЕНЦІ* ТА ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ПОЛЬЩІ

Таблиця 2. Воєнні біженці, зареєстровані в базі даних PESEL та населення Польщі відповідно до віку 
(станом на 31.12.2021)

Воєнні біженці з 
України Жителі Польщі Відсоткова частка біженців у 

даній віковій категорії

Допрацездатний вік 519 567 7 298 972 7,12%

0-2 48 616 1 083 561 4,49%

3-6 109 017 1 549 831 7,03%

7-14 255 265 3 222 365 7,92%

15-18 106 669 1 443 215 7,39%

Працездатний вік 503 071 22 295 557 2,26%

19-24 59 279 2 300 300 2,58%

25-29 62 123 2 348 271 2,65%

30-34 90 332 2 784 304 3,24%

35-39 102 647 3 211 368 3,20%

40-44 72 886 3 079 795 2,37%

45-49 47 466 2 742 437 1,73%

50-54 33 365 2 299 098 1,45%

55-59 27 493 2 294 188 1,20%

60-64 7 480 1 235 796 0,61%

Постпрацездатний вік 74 579 8 567 695 0,87%

60-64 25 858 1 392 458 1,86%

65+ 48 721 7 175 237 0,68%

Загалом 1 097 217 38 162 224 2,88%

Джерело: PESEL

Місця реєстрації чітко збігаються з найбільшими польськими агломераціями, причому найваж-
ливішу роль відіграють наступні воєводства: Мазовецьке (20% від загальної кількості), Сілезьке 
(10%) і Нижньосілезьке (10%). Як наслідок, саме в цих воєводствах спостерігався найбільший 
приріст населення. Можливо, їх навіть більше, ніж показують дані PESEL. Через великі черги 
в пунктах реєстрації воєнних біженців багато осіб вирішило зареєструватися в менших містах, 
де таких черг не було. Воєнні біженці з України мають найбільше відносне значення у Мазо-
вецькому (понад 4% населення) та Опольському (майже 4% населення) воєводствах, але дуже 
подібна ситуація була в інших регіонах з великими агломераціями. Це підтверджується більш 
детальними даними, що стосуються заявок на повітовому рівні, які чітко ідентифікують великі 
міські центри як райони, куди дісталися воєнні біженці (хоча, слід підкреслити, це не обов’язково 
мають бути місця, де вони все ще перебувають).
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3,99%

1,81%

2,48%

3,39%

2,70%

3,23%

4,02%

2,74%

1,73%

1,49%

3,31%

2,48%

1,55%

1,65%

2,92%

3,12%
4,02%1,49%

Відсоткова частка біженців

7,50%0,49%

Відсоткова частка біженців

Рисунок 1. Відсоткова частка воєнних біженців, зареєстрованих у базі даних PESEL, у загальній чисельності 
населення даного воєводства

Джерело: PESEL 

Рисунок 2. Відсоткова частка воєнних біженців з України, зареєстрованих у базі PESEL, у кількості 
мешканців даного повіту

Джерело: PESEL
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Інших даних поки що недостатньо і вони дуже неповні. З цієї причини ми будемо посилатися лише 

на показники, надані столичним муніципалітетом м. Варшава, як найважливіше місце проживання для 

новоприбулих воєнних біженців. Згідно з цими даними, кількість осіб, що приїхала до Варшави становить 

аж 700 тис. (станом на 15 травня 2022 року). З них у місті залишалося близько 300 тис. осіб, при чому 

влада Варшави підрахувала, що в середньостроковій перспективі ця кількість може зменшитися 

приблизно до 160 тис., що становитиме 9% населення міста. Близько 110 тис. воєнних біженців 

зареєструвалося для отримання ідентифікаційного номера. Більшість із них знайшли притулок у 

приватних квартирах/будинках, хоча кількість осіб, які перебувають у центрах масового розміщення, 

становила майже 100 тис. (кумулятивна кількість). За оцінками міської влади, допомогу в рамках 

інституціоналізованої системи підтримки отримали близько 330 тис. осіб. Масштаб виклику, який стоїть 

перед самоврядуванням в середньостроковій перспективі, також видно з кількості дітей і підлітків, які 

перебувають у Варшаві, яку оцінюють в 50-70 тис. Про масштаби виклику, пов’язаного з навчанням, стане 

більше відомо на межі липня та серпня, коли мають бути вже більш відомі заяви батьків про місце 

початку чи продовження навчання з 1 вересня. Наприкінці навчального року 2021/2022 у столичних 

школах було зареєстровано 18 тис. учнів, воєнних біженців з України.

3. Перспективи та прогнози на майбутнє

Наразі дуже важко передбачити, яким буде майбутнє воєнних біженців з України в Польщі (та інших країнах 

ЄС). Їхня кількість, як і кількість осіб, які повертаються в Україну, залежить головним чином від військових 

подій та майбутньої відбудови країни. Крім того, наприклад, по-різному може змінюватися, політика ЄС 

щодо розширення через приєднання України, що також може вплинути на міграційну поведінку біженців. 

Основною метою підходу до прогнозування, заснованого на кількох варіантах розвитку ситуації, представ-

лених у цьому розділі, полягає в тому, щоб оцінити масштаб можливих викликів, з якими нам, як Польщі, 

доведеться зіткнутися в різних варіантах розвитку ситуацій. Проте слід припустити, що в кожному сценарії 

ми матимемо справу з більшою кількістю іммігрантів з України, ніж до війни.

На момент розробки сценаріїв ми оцінюємо масштаби присутності українців у Польщі (квітень 2022 

р.) приблизно у 2,9 млн осіб. Важливо, що це число є сумою двох субпопуляцій: осіб, які перебували в 

Польщі до війни (близько 1,35 млн) і тих, хто прибув після неї (близько 1,55 млн – як згадувалося вище). Це 

ключовий момент, оскільки наші подальші оцінки стосуються не лише останніх напливів, а й тих осіб, які 

через війну не змогли/не можуть/не хочуть повернутися в Україну і, відповідно, також відчувають на собі 

вплив зміни ситуації в країні, з якої походять. Через дуже специфічну демографічну структуру новопри-

булих воєнних біженців, за нашими оцінками, загальна кількість іммігрантів різко відрізняється від типової 

трудової міграції, яка спостерігалася раніше. У початковій ситуації маємо справу з великою часткою жінок 

(18-65 років) 40%, дітей 26% та осіб похилого віку 2% у загальній кількості населення українців у Польщі.

У наступному кроці ми розглянемо три основні гіпотетичні сценарії, які є приблизними сценаріями, 

заснованими на загальних припущеннях щодо основних вікових груп. У всіх випадках враховуємо коротко-/

середньостроковий період – ми оцінюємо чисельність популяції іммігрантів з України в найближчі 12-20 

місяців, тобто до кінця 2023 року.
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Таблиця 3. Воєнні біженці та українські іммігранти в Польщі – сценарії розвитку ситуації

Відправна точка 
(квітень 2022) 

Сценарій I Сценарій II Сценарій III

Орієнтовна 
кількість 

% Орієнтовна 
кількість 

% Орієнтовна 
кількість 

% Орієнтовна 
кількість 

%

Ч (18-65) 950 000 33% 1 150 000 37% 850 000 49% 850 000 25%

Ж (18-65) 1 150 000 39% 1 150 000 37% 650 000 37% 1 350 000 40%

<18 750 000 26% 750 000 24% 200 000 11% 1 100 000 32%

18-65 2 100 000 72% 2 300 000 74% 1 500 000 86% 2 200 000 65%

>65 50 000 2% 70 000 2% 50 000 3% 100 000 3%

Загалом 2900000 - 3 120 000 - 1 750 000 - 3 400 000 -

Джерело: власне дослідження Дущик, Качмарчик

У першому сценарії (тривала виснажлива війна) ми припускаємо, що конфлікт триватиме (з різною 

інтенсивністю, розмахом і масштабом дій) протягом наступних кількох років – наприклад, подібно до війни 

за Донбас після російської агресії у 2014 році, але з більшою інтенсивністю і жорстокістю російських військ. 

Це означало б, що мир не буде підписаний протягом наступних 18 місяців, і що (великі) території України 

залишаться під загрозою. Це означатиме постійний наплив біженців, а також економічних мігрантів до 

Польщі. Безумовно, також будуть численні тимчасові та постійні повернення в неохоплені війною регіони, 

переважно в Західну Україну. Слід припустити, що в результаті продовження конфлікту, який матиме різні 

фази заспокоєння та посилення бойових дій, економічна ситуація в Україні буде поганою, що має стимулю-

вати більш інтенсивно, ніж у минулому, економічну міграцію. Це означає, що структура напливу, який зараз 

спостерігається, може змінитися зі зростаючою участю чоловіків та осіб похилого віку. У цьому сценарії ми 

припускаємо, що заборона на виїзд з України чоловікам віком 18-60 років буде з часом суттєво лібералізо-

вана і навіть скасована. Враховуючи вищеописані фактори, що впливають на потоки та моделі проживання 

окремих демографічних груп, цей сценарій передбачає, що в середньостроковій перспективі в Польщі 

перебуватиме приблизно 3,1 млн українців (економічних мігрантів, які прибули до Польщі до початку війни, 

та воєнних біженців). Демографічна структура буде такою: 24% дітей, приблизно 37% жінок і 37% чоловіків 

(працездатного віку). Близько 74% осіб будуть у працездатному віці, тобто, це буде схоже на те, що ми 

маємо сьогодні.

У другому сценарії (швидкий і тривалий мир) ми припускаємо, що мир буде укладено до осені 2022 

року, що стабілізує ситуацію в короткостроковій перспективі, водночас створюючи відносно сприятливі 

умови для України (територіальні, репараційні, можливість вступу до ЄС тощо) у довгостроковій перспек-

тиві. Це означало б відносно значне зменшення (протягом 12 місяців після підписання мирної угоди) кіль-

кості жінок і дітей, які перебувають у Польщі, певний відтік чоловіків і стабілізацію населення похилого 

віку. У цьому сценарії ми припускаємо, що кількість громадян України на території Польщі стабілізується 

на рівні близько 1,75 млн осіб, з яких 1-1,25 млн будуть «довоєнними» іммігрантами (переважно чоловіки) 

і 0,5-0,75 млн воєнних біженців, які перетворюються на «післявоєнних» іммігрантів (переважно жінок, дітей 

та осіб похилого віку, переважно членів сімей осіб, які перебували в Польщі до війни). Слід припускати, 

що в Польщі залишаться здебільшого особи зі сходу України, оскільки там найбільша руйнація 

інфраструктури, а відбудова триватиме дуже довго. Демографічна структура буде такою: 11% дітей, 

приблизно 37% жінок і приблизно 49% чоловіків. Доросле населення працездатного віку становило б 

близько 86%, що означатиме 
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поступове, але досить повільне повернення до структури населення, яке проживало в Польщі до початку 

війни (частка економічно активного населення: понад 95%).

Сценарій третій (нищівна війна, але з перспективою миру) – на рівні припущень – схожий на попе-

редній, але ми припускаємо, що війна призведе до значно більших збитків також на заході України, але 

мирна угода буде підписана раніше, ніж передбачається в першому сценарії (наприклад, у 2023 році). 

За такого сценарію, незалежно від умов передбачуваного миру, слід очікувати додатковий наплив дітей, 

осіб похилого віку та жінок, а також можливий відтік чоловіків (триваючі бої, відбудова країни після підпи-

сання мирної угоди). Сценарій передбачає збільшення кількості українців у Польщі приблизно до 3,4 млн 

(кінець 2023 р.). Це пов’язано з потенційною шкодою, спричиненою війною, та частковою інтеграцією 

воєнних біженців за місцем їхнього проживання, багато з яких вирішать залишитися в Польщі на довше. 

Демографічна структура складалася б наступним чином: 32% дітей, 40% жінок і близько 25% чоловіків. 

Доросле населення працездатного віку становило б близько 65% через збільшення відсотка 

неповнолітніх у порівнянні з довоєнним (і навіть з початковим) періодом.

Другий і третій сценарії передбачають значні інвестиції у відновлення пошкодженої інфра-
структури в Україні за рахунок міжнародної допомоги чи репарацій. Якщо кошти на ці цілі будуть 
значні, це може спричинити від’їзд працівників, які зараз працюють у будівельній галузі Польщі. 
Проте ВВП України швидко не повернеться до довоєнного рівня. У зв’язку з цим, економічна 
імміграція до Польщі та інших країн ЄС буде вищою, ніж до війни (з більшою часткою жінок). 
Також відбудеться возз’єднання сімей, які зараз розділені, особливо з територій, на яких Україна 
не відновить контроль, чи які межують з нею, а також з тих, які найбільше зруйновані війною. 
У цьому сценарії слід припустити закінчення міграції біженців та гуманітарної міграції. Період 
тимчасового захисту в ЄС згідно з Директивою 2001 року, ймовірно, добігає кінця. Для її 
продовження потрібне рішення Ради ЄС. Також можна очікувати численних дій української 
влади, щоб переконати емігрантів повернутися.

За четвертим (гіпотетичним і дуже несприятливим) сценарієм, який наразі є 
малоймовірним і у зв’язку з цим не використовується для аналізу в інших частинах звіту, Росія 
здобуває мілітарну перевагу та зрештою окупує значну частину території України. Її громадяни, 
побоюючись злочинів, відомих на вже окупованих Росією територіях, масово тікають до Польщі 
та інших європейських країн. За такого сценарію кількість біженців у Польщі може навіть 
перевищити 10 млн, з яких приблизно 60% залишиться в ній на довго. У цьому сценарії треба 
було б змінити всі попередні припущення. Польща та Європейський Союз постраждали б від 
гуманітарної кризи, що вимагало б масового адміністративного переміщення всередині та за 
межами ЄС (наприклад, до США). Необхідно було б задовольнити базові потреби у вигляді 
житла, їжі, медичної допомоги тощо. Цей сценарій, як малоймовірний на поточному етапі 
війни, в цьому тексті нами не аналізувався та не обговорювався, але європейський уряд, у тому 
числі уряд Польщі та міжнародні гуманітарні організації повинні його враховувати як 
надзвичайний сценарій.
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Діаграма 3. Сценарії розвитку міграційної ситуації в Польщі, кількість українських громадян за віковими 
групами

Джерело: власне дослідження Дущик, Качмарчик

4. Завершення

Наплив воєнних біженців з України сприяє зміні статусу Польщі, яка перетворюється з еміграційної на іммі-

грантську країну. Ця трансформація відбувається найшвидше в сучасній історії Європи. Слід прийняти, що 

незалежно від результату війни та її наслідків для економічного розвитку України, Польща стане двона-

ціональною країною з очевидною перевагою польського народу, але зі збільшенням частки українського 

народу. З цим пов’язані можливості, але є й виклики. З ухваленням системних рішень у сфері перш за все 

житла, освіти, ринку праці, охорони здоров’я та культури, більша присутність українців у Польщі, ніж раніше, 

буде на користь. Однак це вимагає прийняття іншої, ніж до цього, точки зору щодо перебування іноземців 

у Польщі. Сприйняття іноземців, які перебувають у Польщі, як тимчасових іммігрантів, має поступитися 

місцем переконанню, що Польща перетворюється на країну, де присутність іноземців, особливо з України, є 

постійним елементом функціонування держави, а суспільство стає більш різноманітним, ніж донині.
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Відповідне використання потенціалу 
іммігрантів, у тому числі тих, хто тікає 
від війни в Україні, на ринку праці 
вимагатиме обмеження низки 
бар’єрів, зокрема у сфері володіння 
польською мовою та визнання 
професійних кваліфікацій.
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1. Ситуація на ринку праці, демографічна та економічна ситуація
Польщі на порозі війни

Вже кілька років на польському ринку праці почали з’являтися проблеми, пов’язані з дефіцитом робочої сили 

в результаті демографічних змін. Після 2010 року внаслідок низького рівня народжуваності, який спостері-

гається з 90-х років, кількість осіб працездатного віку почала скорочуватися, тоді як швидко зростаюча 

економіка почала створювати багато нових робочих місць. Це дозволило суттєво знизити рівень безробіття 

(з 9,5% у 2010 році до 3,4% у 2021 році серед осіб віком 20-64 роки). Водночас обмежений доступ до 

дострокового виходу на пенсію та збільшення пенсійного віку (до його зниження у 2017 р.) призвели до того, 

що багато осіб продовжило свою професійну діяльність (рівень зайнятості у віці 55-64 років зріс з 34,1% 

у 2010 р. до 54,7% у 2021 р.). За цей же період відсоток працюючих серед населення осіб у віці 20-64 років 

зріс більш ніж на 10 відсоткових пунктів (з 64,3% до 75,4%), наблизившись до показників країн Північної 

Європи. Водночас вперше за тридцять років, попит на робочу силу почав переважати над пропозицією, 

маючи вплив, серед іншого, на велику кількість незаповнених вакансій (за оцінками Центрального стати-

стичного офісу Польщі, на кінець 2021 р., сягнула майже 140 тис.) та високе зростання заробітної плати 

(у 2021 р. заробітна плата зросла на 8,4% у порівнянні з 6,2% у попередньому році). Швидко зростаюча 

продуктивність і постійне підвищення рівня зайнятості та професійної активності свідчать про те, що 

скорочення трудових ресурсів супроводжується значно кращим їх використанням, однак, сила 

демографічних змін настільки велика, що цього може бути недостатньо для захисту ринку праці від браку 

робочих рук. Прогнози показують, що до 2030 року кількість осіб працездатного віку зменшиться на 1,2 

млн, а до 2050 року навіть на 5,5 млн, що призведе до дещо зменшення кількості працюючих осіб, якщо 

цей дефіцит не буде заповнено імміграцією.

Діаграма 1. Кількість осіб працездатного віку в Польщі

Джерело: Центральний статистичний офіс Польщі, Банк місцевих даних
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2. РИНОК ПРАЦІ ТА ЕКОНОМІКА 

Діаграма 2. Показники зайнятості в Польщі

Джерело: Євростату

Стрімко зростаючий попит на робочу силу, який не знаходить достатньої кількості працівників на 

внутрішньому ринку, протягом кількох років все більше орієнтується в сторону іммігрантів. Великим інсти-

туційним полегшенням для роботодавців у цьому відношенні є гнучке регулювання тимчасових дозволів на 

роботу, що дозволяє працевлаштувати іноземця на основі дуже спрощеної процедури, яка вимагає лише 

заяви про наміри роботодавця. Ця система була розроблена для сезонних робіт у сільському господар-

стві, але після 2014 року її почали масово використовувати також в інших галузях: будівництві, переробній 

промисловості, торгівлі, транспорті та інших сферах послуг.

Зростання інтересу до працівників у Польщі збіглося з початком першої російсько-української війни 

у 2014 році, в результаті якої за короткий час домінуючою групою іммігрантів, які шукають роботу в Польщі, 

стали громадяни України (детальніше про це в розділі 1). Згідно зі статистичними даними Закладу соці-

ального страхування (пол. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS), у грудні 2021 року застраховані іноземці 

становили приблизно 5,4% від загальної кількості застрахованих у Польщі, тобто майже 900 тис. зайнятих, 

у тому числі майже 630 тис. це громадяни України. Разом з особами, які працюють у тіньовій економіці, 

кількість іноземців, які працювали у Польщі на початок 2022 року, можна оцінити в 1,5 млн осіб, тобто 8,5% 

від загальної кількості працівників.

Таким чином, можна сказати, що вже зараз розрив, який є результатом скорочення населення працез-

датного віку, значною мірою заповнюється імміграцією.

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

 0,0

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

 80,0

Показники зайнятості осіб у віці 55-64 років

Показники зайнятості осіб у віці 20-64 років

Показники зайнятості жінок у віці 20-64 років

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


2.

ГОСТИННА 
ПОЛЬЩА 

2022+
1.2.

33

РИНОК ПРАЦІ ТА ЕКОНОМІКА 

Діаграма 3. Кількість іноземців, у тому числі з України, застрахованих у Польщі

Джерело: Заклад соціального страхування (ZUS)

2. Що змінила російська агресія та наплив осіб, які тікають від війни 
в Україні?

Раптовий наплив воєнних біженців з України після початку війни в лютому 2022 року, почав швидко впливати 

також на польський ринок праці. За даними станом на 8 травня цього року 1,075 мільйона осіб отримали 

номер PESEL із загальної оціночної кількості 1,4-1,55 мільйона воєнних біженців, це означає, що більшість 

з них уже зареєструвалася. Майже половина зареєстрованих (49,4%, тобто близько 500-750 тис.) – особи 

працездатного віку, з них 90% – жінки (детальні дані у розділі 1). Можливість отримання номера PESEL 

і відкриття установ працевлаштування для біженців, які шукають роботу, вже за кілька тижнів призвело до 

значного збільшення відсотка осіб, які почали працювати.

Для можливостей працевлаштування велике значення мали спеціальні положення, запроваджені 

відповідно до «Закону від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним 

конфліктом на території цієї країни». Дані Міністерства сім’ї та соціальної політики свідчать, що після запро-

вадження цього закону ринок праці швидко відреагував на хвилю осіб, які тікали від війни, даючи змогу 

до 23 травня знайти легальну роботу 160 тис. громадянам України, тобто близько 29% від усього працез-

датного населення біженців. Така швидка реакція вказує на велике значення гнучкості використовуваних 

інструментів (робота на платформі вакансій) для швидкого початку прибуткової діяльності – низький поріг 

входу, відсутність обов’язкового володіння мовою, підтримка зі сторони партнерів тощо.
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Діаграма 4. Зростає кількість зайнятих громадян України та рівень зайнятості в цій групі

Джерело: розрахунки@Кубішяк А. за матеріалами Міністерства праці та соціальної політики та dane.gov.pl

Переважну більшість воєнних біженців, які влаштувалися на роботу, становили жінки, хоч їхня частка 

серед зайнятих (75%) була дещо нижчою, ніж у загальній популяції дорослих біженців (90%). Близько поло-

вини осіб працевлаштувалися на прості роботи, близько 15% як промисловi робітники та майстри, близько 

10% як працівники сфери послуг і торгівлі, а також як механізатори і монтажники машин. Кілька тисяч 

осіб були працевлаштовані як офісні працівники, спеціалісти, техніки та як інші фахівці. У просторовому 

відношенні в структурі зайнятості воєнних біженців переважали воєводства з найширшим ринком праці: 

Мазовецькому, Нижньосілезькому, Великопольському та Сілезькому, що значною мірою відображає також 

структуру міст, до яких зрештою потрапляли іммігранти, та географічну зайнятість корінного населення. 

Також зростає кількість громадян України, застрахованих в Закладі соціального страхування (ZUS). У березні 

2022 р. кількість застрахованих громадян України становила 667 тис. осіб, тобто на 26 тис. більше ніж 

у лютому. У квітні 2022 р. відбулося чергове підвищення на 32 тис. до 699 тис., а загальна кількість застра-

хованих іноземців становила вже 970 тис. осіб. Українці становлять 72 відсотки від кількості всіх іноземців, 

зареєстрованих в Закладі соціального страхування (ZUS).

Варто звернути увагу на конкретну демографію воєнних біженців. Згідно з результатами, представле-

ними у спеціальному звіті соціологічного дослідження «Біженці з України в Польщі», проведеного Мігра-

ційною платформою EWL, Фундацією підтримки мігрантів на ринку праці «EWL» та Дослідженням Східної 

Європи Варшавським Університетом, це переважно відносно молоді (середнього віку 38 років) жінки (93% 

біженців) з дітьми. Більшість із них приїхали без попереднього досвіду роботи в Польщі. При цьому більш 

ніж половина з них мають вищу освіту, і в Україні вони працювали спеціалістами, викладачами та працівни-

ками сфери освіти, послуг і торгівлі. Отже, структура зайнятості осіб, які тікають від війни, у перший місяць 

перебування в Польщі в обмеженій мірі відображає їхню кваліфікацію. Проблема в мовному бар’єрі, біль-

шість з них не знають польської мови або знають її погано чи дуже погано.

кількість громадян України, працевлаштованих за спрощеним порядком після 24.02.2022
(у тисячах - ліва вісь)

рівень зайнятості - кількість зайнятих / кількість осіб віком 18-65 років з України, зареєстрованих у PESEL
(у відсотках - права вісь)
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Рисунок 1. Кількість громадян України, які почали працювати в Польщі за спеціальним законом

Джерело: Міністерство сім’ї та соціальної політики станом на 22.05.2022.

Влаштування на роботу, нижчу за кваліфікацію також пояснюється тим, що за короткий період жінки-мі-

грантки, які ще не вирішили на довго закріпитися на польському ринку праці, шукають роботу в тих секторах, 

в яких можна легко влаштуватися, але і легко залишити роботу. Це в основному стосується таких робіт, як послуги 

по догляду або прибирання, що в поєднанні з великою пропозицією додаткової робочої сили призводить до 

зниження заробітної плати, особливо на неформальному ринку праці. З іншого боку, внаслідок війни деякі галузі 

(наприклад, логістика, транспорт, будівництво) зазнали нестачі працівників через повернення частини українських 

чоловіків, які працювали в Польщі до війни в Україні, та участі в обороні країни.

Водночас слід звернути увагу на два явища щодо працевлаштування воєнних біженців, на які вказує інфор-

мація, отримана з ринку праці. Перше з них – це працевлаштування роботодавцями, які пропонують свого роду 

«соціальну зайнятість», обмежену почуттям соціальної відповідальності, особливо на початку війни. Особи, 

зайняті таким чином, часто виконують роботу з низькою ефективністю, які не мають ключового значення для 

функціонування підприємства. У довгостроковій перспективі зберегти такий стан речей неможливо, тому необ-

хідно буде вжити заходів, які дозволять якомога ширшому колу мігрантів знайти роботу не тільки за кваліфіка-

цією, але й за продуктивністю, рівною або вищою, ніж витрати, пов’язані з працевлаштуванням. Друге явище 

– працевлаштування мігрантів із заробітною платнею, нижчою від мінімальної, що не відображає їх реальної

продуктивності. Частина роботодавців може використати асиметрією інформації між ними та воєнними біжен-

цями щодо стандартів працевлаштування, що діють у Польщі, ринкових ставок для певної посади або побою-

вання щодо можливості втратити роботу.

Всупереч постійному зростанню рівня зайнятості осіб, які тікають від війни в Україні, існує занепокоєння 

щодо неминучого насичення ринку праці через заповнення «найлегших» ніш та погіршенням економічної кон’юн-

ктури внаслідок високої інфляції, відсоткових ставок і цін на енергоносії. Наразі важко визначити, на якому рівні 

вичерпаються «прості» можливості поглинання мігрантів з України, але можна припустити, що ключове випробу-

вання відбудеться восени із закінченням літнього сезону і можливим погіршенням загальноекономічної ситуації.
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3. Пропозиції роботи для громадян України

Разом зі збільшенням пропозиції робочої сили з’явилася також пропозиція робочих місць, що свідчить про 

можливість працевлаштування громадян України. На порталі pracuj.pl, де запроваджено позначення роботи 

для українців, можна побачити зацікавленість роботодавців пропозицією для цієї групи. У лютому 2022 

року з 95 893 пропозицій роботи 1 332 (1,3%) були позначені для українців. Усього в березні 2022 року 

було 107 725 пропозицій праці, з яких 16 847 (15,6%) були позначені, а у квітні 2022 року з 70 724 усіх 

пропозицій, позначених для українців, було 13 657 (19,3%). Кількість пропозицій з кирилицею в назві 

становила 925, з них позначені 862 (93,1%).

Пропозиції про роботу з посиланням на громадян України з’явилися і на інших комерційних сайтах. 

З чотирнадцяти вебсайтів: praca.dlastudenta.pl, www.nuzle.pl, www.praca.pl, www.praca.egospodarka.pl, www.

aplikuj.pl, jobdesk.pl, www.gowork.pl, www.jobs.pl, www.goldenline.pl, gratka.pl, www.jober.pl, www.infopraca.pl, 

www.absolvent.pl, www.karierawfinansach.pl. з червня 2021 року по квітень 2022 року кількість виняткових 

пропозицій (без дедублікації пропозицій між вищевказаними сайтами) становила майже 2,9 млн, у тому 

числі пропозицій для українців – 15 5781.

У Центральній базі вакансій, яку ведуть держслужби зайнятості, за березень, квітень і травень (до 7 

травня) налічувалося 95 226 пропозицій, у тому числі пропозиції, в яких у назві чи вимогах вказано україн-

ську, російську чи білоруську мову, становили 2008 (2,1% від загальної кількості).

Ці дані, особливо порталу pracuj.pl, свідчать про зростання зацікавленості роботодавців працевлашту-

ванням громадян України.

Сценарії розвитку ситуації на ринку праці

Залежно від сценарію подальшого розвитку конфлікту змінюється кількість осіб працездатного віку, які 

потенційно можуть шукати роботу в Польщі. За підрахунками, після початку війни до Польщі прибуло 

близько 1,5 мільйона воєнних біженців, з яких близько 750 тис. це особи працездатного віку. У разі першого 

сценарію (тліючого конфлікту), це число може зрости приблизно до 825 тис. осіб. За другим сценарієм 

(швидкого і тривалого мирy) ця кількість може скоротитися до 325 тис. осіб, тоді як у випадку третього 

сценарію (довша війна та більші руйнування) кількість мігрантів працездатного віку може сягнути 935 

тис. осіб. При зниженні чисельності осіб працездатного віку, що нещодавно спостерігалося, цей наплив 

компенсує (залежно від сценарію) від 1,5 до 4 років зниження чисельності осіб в працездатному віці, що 

спостерігалося до 2020 р., тому в довгостроковій перспективі проблем з поглинанням біженців на польсь-

кому ринку праці бути не повинно.

У результаті вжитих дій щодо політики ринку праці (включаючи викладені вище рекомендації) можна 

прийняти наступні сценарії розвитку ситуації на ринку праці:

• Сценарій невикористання додаткових ресурсів на ринку праці – після початкового зростання

зайнятості мігрантів, відбудеться стагнація або спад зайнятості, наприклад, у зв’язку з рецесією,

спричиненою обмежувальною монетарною політикою та високими цінами на енергоносії та

матеріали. Деякі особи знайдуть роботу в тіньовій економіці (особливо у сфері побутових послуг),

отримуючи відносно низькі доходи, і, як наслідок, важко зводячи кінці з кінцями;

1  Ми розглядали пропозицію адресовану іноземцям, якщо назва чи опис пропозиції містили кирилицю або 
наступні слова: для українців, для іноземців, українця, українців, з України, Україна.
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• Сценарій стійкої сегментації на ринку праці – мігранти шукатимуть роботу, але переважно за

своїми професіями – як наслідок, вони піддаватимуться більшому ризику безробіття, при одно-

часному збереженні вакансій в особливо «маскулінізованих» секторах – транспорті, логістиці,

будівництві – роботодавці, однак, будуть шукати працівників і в довгостроковій перспективі

(особливо у випадку сценарію утримання конфлікту) відбуватиметься часткова адаптація та

зростання зайнятості;

• Сценарій прилаштування на ринку праці – мігранти шукатимуть роботу та перекваліфіковувати-

муться, у результаті відбуватиметься відносно швидке зростання зайнятості, компенсуючи втрати 

населення, які спостерігаються. В цьому сценарії протягом наступних кількох років структура

зайнятості та умови праці і оплати іммігрантам не будуть суттєво відрізнятися від тих, що стосу-

ються корінного населення.

Незалежно від сценарію, що розвивається, польський ринок праці потребуватиме все більшої 

кількості мігрантів, щоб допомогти заповнити зростаючу демографічну прогалину. Тому важливо 

правильно використовувати компетенції мігрантів з України через відповідне формування політики ринку 

праці. Водночас слід підкреслити, що запроваджувана політика на ринку праці має обмежити ризики 

відтоку мізків з України, де люди та їхні компетенції будуть потрібні для відновлення країни після війни.

4. Що далі?

У довгостроковій перспективі для матеріального становища воєнних біженців ключове значення матиме підви-

щення їхніх шансів виконувати роботу відповідно до їх компетенції, а також забезпечення належного доступу до 

соціального забезпечення та охорони праці відповідно до чинних стандартів. Саморегулювання на ринку праці 

може включати, серед іншого, фемінізацію деяких «чоловічих» професій, наприклад, у сфері логістики та 

транспорту, завдяки пристосуванню жінок-іммігранток до роботи в секторах, де існує дефіцит робочої сили. 

Належне використання їхнього потенціалу вимагатиме, однак, обмеження ряду перешкод, зокрема:

• Мовний бар’єр – більшість мігрантів не знають польської мови, а для працевлаштування за бага-

тьма професіями потрібне вміння спілкуватися польською мовою;

• Інформаційний бар’єр – інформація про наявні робочі місця та вакансії наразі фрагментарна. 

Частина інформації доступна в Центральній базі пропозицій вакансій, частина доступна на різного 

виду порталах вакансій, частина пропозицій додатково збирається в рамках різноманітних ініціатив 

накопичення інформації про наявні робочі місця;

• Бар’єр, пов’язаний з обов’язками по догляду – більшість мігрантів, які приїхали до Польщі після

початку війни, матері з дітьми. Можливості їх професійної активізації обмежені через необхідність

піклуватися про дітей;

• Бар’єр компетенції/кваліфікації – наявні пропозиції роботи часто відрізняються з точки зору

попиту на компетенції та кваліфікації від компетенцій та кваліфікації, які мають мігранти, що

ускладнює узгодження попиту та пропозиції робочої сили;

• Бар’єр інформаційної асиметрії – мігранти часто не знають реалій ринку праці в Польщі, внаслідок

чого погоджуються на умови праці та заробітну платню нижче рівня, адекватного до даної посади

та компетенцій;
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• Бар’єр визнання дипломів – у випадку врегульованих професій, бар’єром є визнання дипломів 

(медичні професії, вчителі), а також набуття навичок і знань, які дозволяють виконувати професійні 

обов’язки в Польщі (наприклад, вчителі повинні ознайомитися з основною навчальною програмою);

• Бар’єр мультикультурності – у зв’язку з нинішньою хвилею біженців, а також з імміграцією минулих 

років, новим викликом для багатьох польських компаній буде зростаюча мультикультурність 

команд працівників. Це може призвести до конфліктних ситуацій, які сприяють створенню стере-

отипів і впливають на результати діяльності компаній.

Рекомендації

Беручи до уваги вищезазначені перешкоди для залучення мігрантів до ринку праці, ми рекомендуємо 

наступні дії:

1. Впровадження інформаційної системи щодо попиту на навички, з врахуванням пропозицій для 

працівників з України, на основі моніторингу вакансій, доступних у приватних пропозиціях (інтер-

нет-портали) та Центральній базі пропозицій праці в районних службах зайнятості.

2. Впровадження системи інформації щодо пропозиції навичок мігрантів, які шукають роботу, пере-

важно з використанням інформації зібраної в районних службах зайнятості.

3. Впровадження рішень, що підтримують інтеграцію мігрантів на ринку праці, включаючи мовну 

підготовку та набуття компетенцій, потрібних на ринку праці (з урахуванням діагностики попиту на 

компетенції та навички мігрантів), державними та недержавними службами зайнятості (фінансо-

ваних з коштів Фонду праці, а також з коштів Європейської Комісії). Детальніше про це в розділі 8. 

4. Запуск та розвиток інструментів підтримки фінансування навчання для мігрантів, які працюють, 

адресованих їхнім роботодавцям (на основі рішень Навчального фонду та Бази послуг з розвитку).

5. Забезпечення доступу до опіки для дітей віком від 0 до 3 років (збільшення масштабу програми 

«Малюк+», включаючи дітей-мігрантів як пріоритетну групу), підтримка у наборі до дитячих садочків, 

підтримка створення місць опіки з вихователями з України, а також дитячих садків, використовуючи 

потенціал жінок-мігранток з України (Міністерство сім’ї та соціальної політики, органи місцевого 

самоврядування). Докладніше про це в розділі 4. 

6. Впровадження на підприємствах навчання, що стосується роботи в мультикультурних командах, 

що підтримують управління різноманітністю, особливо національною (роботодавці та організації 

роботодавців). Детальніше про це в розділі 8.

7. Моніторинг ризику «сміттєвої» роботи шляхом порівняння зарплат працівників з Польщі та 

іноземців (Державна інспекція праці).

8. Сприяння легальному працевлаштуванню та протидія зайнятості в тіньовій економіці, що 
призводить до обмеження доступу до ключових сфер соціального забезпечення 
(Міністерство сім’ї та соціальної політики, служба зайнятості, Заклад соціального страху-
вання, Державна інспекція праці).
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Виклик, пов’язаний з напливом воєнних 
біженців, допоможе в прийнятті 
рішень, які покращать житлову 
ситуацію в Польщі в середньостроковій 
перспективі. Комплексний перегляд 
і надання більшої гнучкості будівельному 
законодавству та просторовим нормам 
дозволило б будувати більше житла 
за нижчу вартість.
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1. Вихідна точка – Польща перед напливом біженців

За останні 30 років кількість житла на 1000 осіб у Польщі зросла разом зі зростанням доходу на одну 
особу. У порівнянні із Західною Європою житловий фонд все ще невеликий, але це результат дуже низької 

вихідної точки. Наприкінці соціалізму в Польщі було найменше житла на 1000 жителів регіону – не тільки 

менше, ніж у Чехії чи Угорщині, але навіть менше ніж у Болгарії та Литві. Водночас темпи будівництва 
житла в Польщі є одними з найшвидших серед країн ОЕСР. У 2020 і 2021 роках у Польщі було побудовано 

221 і 235 тис. одиниць житла, тобто приблизно 1,5% від загального фонду. Це більше, ніж середня в ОЕСР 

(1,1%) і ЄС (0,8%), і майже стільки ж, скільки в Японії, відомої своїми ліберальними правилами просторо-

вого планування, які дозволяють їй збільшувати житловий фонд так швидко, що Токіо став відомим серед 

світових мегаполісів за помірну динаміку цін на нерухомість1. Завдяки високим темпам будівництва 
житла ціни на них у співвідношенні з доходами в Польщі ростуть повільніше, ніж у середньому в 
країнах ОЕСР. Динаміка цін на нерухомість у Польщі подібна до середньої в ОЕСР, але супроводжується 

значно швидшим зростанням заробітної плати, що пом’якшує співвідношення ціни до наявного доходу на 

одну особу. З 2013 року, коли ціни на житло в Польщі припинили знижуватися після бульбашки 2007 

року, співвідношення ціни на житло до доходу покращилося на 4%, що є одним із найкращих результатів 

в ОЕСР.

Діаграма 1. Кількість одиниць житла на 1000 мешканців у країнах ОЕСР приблизно з 1990 по 2020 рік 
(або останній доступний)

Джерело: Власне дослідження на основі даних ОЕСР (житло) і TED (ВВП).

1 Financial Times, Why Tokyo is the land of rising home construction but not prices, Robin Harding, 3.08.2016, 
https://www.ft.com/content/023562e2-54a6-11e6-befd-2fc0c26b3c60
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Діаграма 2. Збудоване житло у відсотках від загального ресурсу в країнах ОЕСР у 2020 році (або 
останньому доступному)

Вибрані країни ОЕСР через брак місця – врахування усіх принципово не змінює висновків.

Джерело: Власне дослідження на основі даних ОЕСР.

Для Польщі, як і для інших постсоціалістичних країн, характерний неглибокий ринок оренди житла. 
Купівля або зміна житла пов’язані зі значними трансакційними витратами, які можуть обмежити мобільність 

працівників (Бланчфловер і Освальд, 2013) або затримати від’їзд молодих осіб із родинного дому. Оренда 

з державних ресурсів має подібний ефект, коли орендні плати орендарів значно субсидуються, і вони не 

можуть легко змінити житло на таке ж преференційне (Батту, Ма і Фімістер, 2008). Погане регулювання 
оренди може спричинити її поверховість у Польщі. Стандартні договори оренди не дають власникам впев-

неності, що вони зможуть виселити орендаря, який не платить або псує житло, а орендарям – стабільність 

і відсутність прихованих витрат. Сфера правових обмежень щодо виселення через обставини залишається 

надзвичайно широкою у порівнянні з іншими країнами ОЕСР. На низьку якість оренди також впливає велике 

роздрібнення приватного ринку оренди. Незручності, про які повідомляють в опитуванні Рубашек і Черняк 

(2017), такі як відсутність можливості облаштувати житло відповідно до власного смаку та часті перевірки 

власників, є наслідком роздрібненості оренди в Польщі. Один з батьків, який орендує житло призначене 

для дитини, буде орендувати його в інший спосіб, ніж корпорація з тисячею одиниць житла зі стандарт-

ними умовами. Інституційний ринок оренди в Польщі тільки починає зароджуватися. Обмеженням його 

розвитку є відсутність постанов про інвестування коштів в житло для оренди, які дозволяли б через біржу 

цінних паперів інвестувати в оренду навіть невеликі суми, мобілізуючи додатковий капітал для цього ринку.
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Діаграма 3. Відсоткова зміна співвідношення цін на житло до наявного доходу на особу в країнах ОЕСР 
у 2013-2020 рр.

Джерело: Власне дослідження на основі даних ОЕСР.

Діаграма 4. Населення, яке проживає в житлі, яке не є їх власністю в ЄС, у 2020 році

Джерело: Власне дослідження на основі даних Євростату
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Таблиця 1. Правові обмеження на виселення з огляду на особливі обставини в країнах ОЕСР у 2021 році

Період – 
рік

Наявність 
дітей

Наявність 
осіб з 
інвалідністю

Інші обмеження щодо виселення з огляду 
на особливі обставини

Австралія Ні Ні Ні

Австрія Ні Ні Ні

Бельгія Ні Ні Ні

Канада Ні Ні Ні

Чилі Ні Ні Ні

Чеська республіка Ні Ні Ні

Естонія Ні Ні Ні
Суд може затримати або відстрочити, якщо це 
несправедливо для боржника, наприклад, через 
сімейні/економічні обставини

Фінляндія Ні Ні Ні

Франція Tak Ні Ні

Греція Ні Ні Ні

Нідерланди н. д. н. д. н. д. Так

Ірландія Ні Ні Ні

Ісландія Ні b.d. b.d.

Ізраїль Ні Так Так

Японія Ні Ні Ні

Колумбія Ні Ні Ні

Коста-Ріка Ні Ні Ні Так

Люксембург Ні Ні Ні

Латвія Ні Так Так Так

Мальта Ні Ні Ні

Н. Зеландія Ні Ні Ні Так

Німеччина Непевне Непевне Непевне
Орендар може подати заяву про утримання у 
разі ризику залишитися бездомним або в іншому 
особливому випадку.

Норвегія Ні Ні 
(винятки)

Ні 
(винятки)

Польща Так Так Так

Так
(вагітні жінки, важко хворі, пенсіонери і 
пільговики, які відповідають критеріям 
соціального забезпечення, зареєстровані 
безробітні, недієздатні особи, інші особи, 
визначені міською радою)

Португалія Непевне Ні Так Особи 65+, які проживають у житлі більше 15 років.

Словаччина Ні Так Так

Словенія Непевне Непевне Непевне
Орендар може подати заяву на продовження 
договору, якщо розірвання спричинить труднощі, 
не виправдані інтересами власника.

Швейцарія Непевне Ні Ні

Швеція Ні Ні Ні

Туреччина Ні Ні Ні

США Ні Ні Ні

Великобританія Ні Ні Ні Хронічна хвороба може призвести до утримання 
від виселення.

Угорщина Так Так н. д.

Італія Ні Так Так

Джерело: Власне дослідження на основі даних ОЕСР (доповнено автором для Польщі)
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2. Як війна вплинула на ринок житла в Польщі?

Дущик і Качмарчик (розділ 1 цього звіту) оцінюють, що на кінець квітня в Польщі залишалося 1,4-1,5 
млн біженців з України. До 12 травня 1,1 млн осіб подали заявки на отримання номера PESEL, який дає їм 

право користуватися послугами охорони здоров’я та освіти, дозволяє розпочати роботу та вести 

господарську діяльність, а також дає право на пільги. Беручи до уваги зниження темпів подання 

наступних заявок на отримання номера PESEL, можна припустити, що фактична кількість біженців, які 

залишилися в Польщі, тепер ближча до нижньої межі оцінюваного діапазону. Найбільше осіб, які тікають 
від війни в Україні, проживає  у мегаполісах. Майже кожна десята заявка біженців на отримання номера 

PESEL і такий же відсоток реєстрації дітей у школах відповідно до 12 і 9 травня були у Варшаві. Якщо 

підрахувати наступні повіти з найбільшою кількістю внесків, то майже 20% подано у Варшаві, Вроцлаві, 

Познані, Кракові та Тримісті. Разом із сусідніми повітами ця цифра зростає до 30%. Виклики, пов’язані із 

розміщенням осіб з України, зосереджені в п’яти найбільших польських агломераціях, хоча слід пам’ятати, 

що в них також сконцентрований найбільший житловий фонд країни – 16% у межах міста (з них 7% у 

Варшаві) і 24% в агломераціях. Дані про місця проживання біженців по всій країні відсутні, але локально 
було проведено нерепрезентативне опитування серед тих, хто очікував з заявками на отримання 
номерів PESEL у перший тиждень реєстрації. Під час опитування понад 3% біженців задекларувало 

перебування в приймальних центрах, що при близько 9 тис. ліжок у цих центрах у Варшаві, означатиме 

загальну кількість біженців у місті приблизно у 279 тис. Ця кількість близька до оцінки 267 тис. біженців у 

Варшаві на основі мобільних телефонів (Войдат і Цивіньскі, 2022), що надає вірогідності результатам 

опитування.

Діаграма 5. Розподіл осіб, які тікали від війни в Україні, по повітах – заявки на отримання PESEL  
та реєстрація в школах

Джерело: власне дослідження на основі оцінок, які провів Томаш Пацтва з Бюро допомоги і громадських проєктів м. Варшава
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Діаграма 6. Опитування біженців з України, які звернулися за номерами PESEL в 1-му тижні реєстрації  
у Варшаві 

Джерело: власне дослідження на основі оцінок, які провів Томаш Пацтва з Бюро допомоги і громадських проєктів м. Варшава

Висока концентрація осіб, які тікають від війни в Україні, у найбільших агломераціях може мати пере-
ваги в довгостроковій перспективі. Дослідження показують, що для можливої інтеграції біженців велике 

значення має регіон, куди вони спочатку поїдуть (детальніше про це в розділі 8). Деякі західноєвропей-

ські 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 змен-

шити тягар місцевих пільг. Хоча ці типи політики можуть обмежити короткострокові витрати, вони завдають 

довгострокової шкоди особам, які потрапляють на слабкі ринки праці (Комада, Лашек і Тшецяковскі, 2022). 

Біженці, які їдуть до регіонів з високим рівнем безробіття, навіть протягом багатьох років, отримують нижчу 

заробітну плату та з меншою ймовірністю матимуть роботу (Мюллер, Паннатьє і Віаренго, 2022; Аксой, 

Путваара і Шікора, 2020; Годой, 2017; Аслунд і Рут, 2007), також частіше стикаються з антиімміграційними 

інцидентами (Альбароса та Елснер, 2022). Проживання у великих етнічних анклавах навпаки покращує 

шанси біженців на ринку праці (Баттісті та ін., 2022; Мартен та ін., 2019; Дамм та ін., 2009; Едін і Ослунд, 

2003).

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 вищезга-

даним опитуванням, аж 45% біженців залишаються в домівках родичів або друзів. У звіті кількість українців 

оцінюється на основі мобільних номерів (добова чисельність населення віком 15 років і більше) у 12 поль-

ських метрополіях збільшилась з 937 тис. 1 лютого 2022 року до 1726 тис. 1 квітня 2022 року, тобто, 

майже вдвічі. Водночас багатьох воєнних біженців з України приймають польські родини. За оцінками 

уряду, 600 тис. воєнних біженців отримують допомогу в розмірі 40 злотих на місяць на кожну особу2. Якщо 

припустити, згідно з вищезгаданим опитуванням, що 47% новоприбулих українців у Варшаві безкоштовно 

приймають родичі, друзі та незнайомці (за що вони мають право на пільгу), то в масштабах країни 600 тис. 

дасть 1,2 млн воєнних біженців в Польщі. Кількість осіб, які зупиняються у готелях, відносно невелика. 

2 Польська агенція друку, Шефернакер: продовжимо термін виплати допомоги біженцям на 60 днів, 21.04.2022, 
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/szefernaker-przedluzymy-o-60-dni-termin-wyplaty-swiadczen-za-
pomoc-uchodzcom
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Згідно з опитуванням у Варшаві, це близько 4% від їх загальної кількості. Це означало б, що вони займають 

приблизно 1/3 місць в готелях у великих містах (близько 100 тис.).

Водночас біженці самостійно винаймають – дотепер – порівняно мало одиниць житла. У Варшаві, 

за даними мерії, це 6-7 тис. одиниць житла3. Це на половину менше, ніж випливало б з вищезгаданого 

опитування, і давало б 9-10% українців у Варшаві, якщо припустити, що на житло припадає по 4 особи. 

Водночас Банк PKO BP (2022) оцінює, що в Польщі здається 1,2 млн одиниць житла, тому якби лише 5%  

з них були розташовані у Варшаві (10-30% пропозицій на рекламних порталах OLX і Otodom з Варшави), в 

такому разі 12% були б зайняті особами, які втекли від війни. Однак цього може бути достатньо, щоб 

помітно вплинути на ціни оренди, якщо припустити, що на цей момент тільки частина житла незайнята. У 

період з 23 лютого по 15 квітня зниження кількості оголошень в окремих містах на порталі OLX було 

однаковим у відсотковому співвідношенні, в межах 60-70%, тому все ще більшість оголошень стосується 

Варшави. Також, згідно з даними Банку PKO BP (2022), зростання цін на оренду в березні у порівнянні з 

лютим було меншим на великих більш ліквідних ринках – у Варшаві на кільканадцять відсотків у порівнянні 

з 40% у Лодзі.

Діаграма 7. Кількість оголошень про оренду житла на сайті OLX до та після російського вторгнення

3 Польська агенція друку, Шефернакер: продовжимо термін виплати допомоги біженцям на 60 днів, 21.04.2022, 
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/szefernaker-przedluzymy-o-60-dni-termin-wyplaty-swiadczen-za-
pomoc-uchodzcom
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Діаграма 8. Пустуючі будівлі в державних ресурсах у 2020 році

Джерело: Власне дослідження на основі даних Локального банку даних Центрального статистичного офісу

Рекомендації

Рекомендації можна поділити на ті, що дадуть ефект вже в короткостроковій перспективі, та на системні 
зміни, які покращать доступність житла в довгостроковій перспективі, створюючи умови для посе-
лення більшої кількості біженців-іммігрантів. Серед короткострокових заходів покращити ситуацію може 

відновлення пустуючих будівель з державного ресурсу, лібералізація законодавства про оренду та, у разі 

потреби, інвестиції у тимчасові контейнерні містечка. Натомість у довгостроковій перспективі корисними 

будуть заходи щодо прискорення темпів будівництва, зокрема дерегуляція, нарощування компетенцій 

компаній у модульному будівництві, надання приватним інвесторам доступу до територій, заблокованих 

під «Житло Плюс», і запровадження податку на нерухоме майно для територій, де прийняті місцеві плани, 

а також розвиток ринку шляхом ухвалення довгоочікуваного Закону про інвестиційні фонди для інвестицій 

в нерухомості для оренди, комплексної реформи законодавства про оренду та скасування податкової 

дискримінації оренди стосовно власності. Важливим для змін у функціонуванні ринку також буде поси-

лення ролі комунальних органів самоврядування у будівництві муніципальних ресурсів комунального житла 

шляхом запровадження формули суспільного призначення для такого виду житла, а також надання більш 

активної ролі Агенціям соціальної оренди у процесі створення та управління муніципальним житловим 

фондом як завдання муніципалітету.
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У короткостроковій перспективі варто подбати про збільшення пропозиції приміщень 
в оренду за рахунок наявних ресурсів:

1. Ремонти пустуючих будівель за рахунок державного ресурсу могли б за короткий термін забезпе-
чити додаткове житло. У Польщі у 2020 році в державних ресурсах було близько 70 тис. нежилих

будівель – переважно комунальних, але також державних закладів (наприклад, вищих закладів),

Державного казначейства та Товариств соціального будівництва. Вони сильно зосереджені

у великих містах, особливо у Варшаві (16%) і Лодзі (13%). Згідно з заявою представника мерії, Варшава 

здатна реконструювати 1000 пустуючих будівель протягом року4. Беручи до уваги, що, за даними

Центрального статистичного офісу Польщі, в місцевому ресурсі Варшави знаходиться понад 10 тис.

пустуючих будівель і це є самоврядування з відносно найбільшими фінансовими можливостями, та

вартість і час, необхідний для ремонту, обмежує потенціал цього шляху. При цьому витрати на

реконструкцію пустуючих будівель мають покриватися з Фонду соціальних виплат через кому-

нальне підприємство.

2. Попередні результати перепису населення з 2021 року виявили значно більше пустуючих буді-
вель, ніж раніше повідомляв Центральний статистичний офіс Польщі (пол. Główny Urząd
Statystyczny, GUS). Згідно з переписом населення в Польщі 31 березня 2021 року було аж 1856 тис.

нежилих одиниць житла, тобто на 886 тис. більше, ніж під час попереднього перепису у 2011 році.

Можливо, справа в пандемії, що надалі триває (студенти та частина працівників працювали дистан-

ційно) або в іншій методології (перепис був обов’язковим для всіх, що викликає питання, наприклад,

щодо сірої зони оренди), але за даними Керівника Центрального статистичного офісу це реальні

пустуючі будівлi, які не споживають електроенергії. Однак, згідно з дослідженням робочої сили,

проведеним Центральним статистичним офісом Польщі (яке може краще враховувати міграції, ніж

класична популяція), з 2011 по 2021 рік у Польщі зменшилося аж на 881 тис. осіб віком від 15 років

і більше, відповідно оцінивши втрати в 163 тис. дітей до 14 років і прийнявши 2,7 особи на житло, то 

може бути ще замало, щоб пояснити результат перепису. Публікація подальших даних Центрального

статистичного офісу може пролити більше світла на розташування, власність і тип цих приміщень

– чи це часом не, наприклад, розкидані будинки на периферії, які потребуватимуть значних інве-

стицій і були б віддалені від більших ринків праці. Дані про 121 тис. пустуючих будівель за 2020 

рік вказують на те, що, хоча в периферійних областях вони становлять більший відсоток 

житлового ресурсу, то в абсолютних цифрах їх найбільше там, де найбільший ресурс, тобто у 

великих містах, тому 75% з них були зосереджені лише у 20 % повітів. За попередніми даними 

перепису населення 2021 року, 11% нежилих приміщень, в загальному ресурсі оцінюється в 15 

340,1 тис. одиниць житла, що вказує на необхідність розробки політики щодо нежилих 

приміщень, які повинні бути рекомендовані для використання на користь біженців або 

мешканців у рамках муніципальної житлової політики.

3. Подальша лібералізація закону про оренду – принаймні в короткостроковій перспективі, що
обмежує захист від виселення воєнних біженців з України, а в більш довгостроковій перспективі
– комплексна реформа. Уряд лібералізував на користь осіб, які тікали від війни в Україні, лише

4 Декларація Томаша Пацтви на вебінарі CMR UW https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_ 
permalink&v=531063188646935
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договори тимчасової оренди. У таких договорах орендар погоджується на можливе виселення, 

повідомляючи адресу житла, куди він зможе переїхати у випадку виселення. Воєнним біженцям 

було б важко представити такі адреси, тому від цієї вимоги справедливо відмовилися. Однак дані 

Міністерства фінансів свідчать, що лише 3,5% надходжень від оренди, отриманих у 2020 році, 

становили договори тимчасової оренди. Це вказує на те, що переважна більшість це все ще тради-

ційні договори оренди, які можуть відбити бажання у воєнних біженців орендувати житло через 

подальші труднощі з виселенням і прямим виключенням щодо дітей.

Діаграма 9. Доходи платників податків, від розрахунків з орендної плати у 2020 році

Джерело: Власне дослідження за даними МФ

Діаграма 10. Будівельні компанії, що повідомляють про нечіткість, неузгодженість і нестабільність 
законодавчих норм як перешкоду для діяльності

Джерело: Власне дослідження на основі даних Центрального статистичного офісу
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4. Не слід виключати спорудження контейнерних містечок. На цей момент можна підрахувати, що 

1/3 воєнних біженців польські родини приймають як чужих осіб – за оптимістичним сценарієм це 

триватиме досить довго, поки вони самі не знайдуть інше житло, але не варто виключати, що 

контейнерні містечка виявляться необхідними. Такі містечка використовувалися в Німеччині та 

решті Європи під час міграційної кризи у 2015 році, а також в Японії після аварії на атомній електро-

станції у Фукусімі. Таке житло не завжди добре сприймається, але його можна побудувати дешево 

і швидко, воно гарантує приватність, не викликає заздрості з боку корінних жителів, водночас дає 

стимул для біженців самостійно шукати кращих рішень на ринку. При чому реалізація таких груп 

має підтримуватися формулою державного інвестування та покриватися механізмами фінансування 

інфраструктури в рамках Фонду соціальних виплат.

5. Прагнення отримати кошти від Європейського Союзу на будівництво циркулярного модульного 
житла для осіб, які тікають від війни в Україні. На відміну від тимчасових контейнерів для прожи-

вання, мова йде про будівництво повноцінного житла з префабрикатів. Воно створюється як єдине 

ціле (разом з повним оснащенням на спеціалізованих фабриках, а збирається на будівельних майдан-

чиках – об’єднуються в житлові блоки заданої площі, Європейська Комісія координувала б міжна-

родну програму державних закупівель у формулі державно-приватного партнерства для модульних 

мобільних житлових будинків, які були б збудовані та заселені в Польщі, а після закінчення військових 

дій перевезені в Україну. Житло за такою технологією будується навіть на 20-50% швидше та на 20% 

дешевше, ніж традиційне (Бертрам та ін., 2019). Час будівництва можна скоротити навіть до 

9 місяців. Їх також можна повторно використовувати в нових функціях (наприклад, перетворення 

типового житлового будинку на студентський гуртожиток, будинок престарілих, школу/дитячий 

садок або об’єкт, що поєднує ці функції) і локалізаціях (наприклад, фізичне переміщення житлового 

будинку з Польщі в Україну без втрати його корисних якостей).

У середньостроковій перспективі ринок оренди має стимулюватись через:

6. Ухвалення довгоочікуваного закону про фонди, що інвестують в оренду нерухомості, що мобі-
лізує більше капіталу для житлових інвестицій. На сьогодні інвестування в оренду житла вимагає 

значного капіталу або кредитування для купівлі цілого житла, та веде до роздрібнення ринку 

оренди. Котирування фондів, що інвестують у нерухомість, на фондовій біржі дозволило б інвесту-

вати заощадження в нерухомість широкому колу суспільства навіть невеликі суми. На жаль, на цей 

момент інвестиції в такі фонди оподатковуються подвійно (спочатку дохід фонду від оренди, а потім 

на прибуток від капіталу інвестора) відносно до самостійного придбання житла для надання 

в оренду.

7. Комплексну реформу регулювання оренди. На даний час, стандартні договори без назви не дають 

власникам житла впевненості, що, в разі потреби, вони зможуть виселити нечесних орендарів, 

а орендарям – що підвищення орендної плати буде результатом, прийнятих раніше в договорі 

правил, а нечесні орендодавці не будуть нараховувати їм додаткових оплат. Договори інституційної 

оренди, доступні для компаній, та тимчасові договори оренди для фізичних осіб повинні були вирі-

шити ці проблеми, але вони все ще залишаються лише маргінальною частиною ринку. Оцінка їх 

ефективності дала б орієнтири для ширшої реформи.
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8. Запровадження ефективних механізмів управління орендою через соціальні орендні агенції.
Популяризація агенцій соціальної оренди в муніципалітетах завдяки запуску фонду підтримки їх

створення (підтримував би операційну діяльність агенцій соціальної оренди, а також виступав би

гарантом у разі виникнення проблем із платоспроможністю мешканців, які користуються послугами

агенцій соціальної оренди). У рамках заходів агенцій соціальної оренди було б доцільно публікувати,

на прикладі Німеччини, вартість оренди житла у вибраних районах міста як публічну інформацію

аналогічно картам з цінами на землю. Це дозволить стабілізувати та регіоналізувати оренду

приватних ресурсів.

9. Скасування оподаткування доходу від оренди та натомість збільшення податку на землю
усунуло б фіскальну дискримінацію. Наразі орендна плата орендаря, що винаймає житло,

повинна покривати податок на дохід від оренди власника, якого немає у випадку проживання у

власному житлі. Це безпідставно відбиває бажання здавати житло в оренду та заохочує до купівлі 

житла. Дослідження показують, що податки на землю набагато менш шкідливі для економіки,

ніж податки на працю та капітал. Кумгоф та ін. (2021) показують, що перенесення на них тягаря

оподаткування принесе значні економічні вигоди. Крім того, такий податок дає додатковий

стимул для більш ефективного використання площі.

У довгостроковій перспективі для воєнних біженців, які стають іммігрантами, знадобиться додатково 

400-600 тис. одиниць житла (залежно від сценарію розвитку ситуації, представленого в розділі 1). З цієї 

причини необхідно буде прискорити будівництво нового житла шляхом наступних заходів.

10. Комплексний перегляд та дерегуляція будівельного законодавства та регулювання просторових
норм дозволять будувати більше житла за нижчою ціною. Те, наскільки просторове регулювання

може обмежити темпи будівництва житла та підняти ціни на нього, добре продемонстровано

дослідженнями з США (Хсіх та Моретті, 2019; Херкенхофф, Оганян, Прескотт, 2018; Ганонг і Шоаг,

2017; Глісер та ін., 2005) і Великої Британії (Хілбер і Вермелен, 2016; Чешир, 2013; Чешир, 2008;

Баркер, 2006; Баркер, 2004). Також у Польщі будівельні компанії протягом десяти років (не лише ті,

що будують житло) повідомляють про збільшення перешкод. У 2010 році лише 14% будівельних

компаній повідомили Центральному статистичному офісі про нечіткі, непослідовні та нестабільні

законодавчі норми як перешкоду для своєї діяльності, а у квітні 2022 року вже 52% (Діаграма 10)

11. Удосконалення процедури видачі рішень щодо житлових інвестицій, а також процедури апеляції.
Більшість рішень про умови забудови та багато рішень про дозволи на будівництво видаються із

запізненням, а крім того, їх апеляція (наприклад, сусідами) в адміністративних органах та адміністра-

тивних судах може багаторазово продовжити час очікування, навіть якщо для цього немає підстав

(Діаграма 11). Непередбачені затримки, особливо в циклічній галузі, такій як будівництво, збіль-

шують ризик інвестицій, а, отже, їх вартість.

12. Використання електронної системи подання заявок для отримання дозволів на будівництво та
рішень щодо планування житлового розвитку, що дозволило б збирати анонімні дані про стан
діяльності в окремих муніципалітетах та повітах та публікувати їх на постійній основі в Інтернеті.
У США розроблено численні економетричні дослідження впливу будівельних перешкод на ціни на

житло через існування індексів обмежувального регулювання з плином часу у різних юрисдикціях.
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У Польщі таких даних бракує, тому важко кількісно оцінити важливість окремих перешкод. Початок 

збору даних в муніципалітетах та публікація їх рейтингів в Інтернеті дозволить польським науковцям 

ретельно дослідити тему та точніше вказати найважливіші напрямки реформ.

13. При будівництві більшої кількості житла також сприятиме можливість продажу на ринкових
умовах територій, заблокованих в містах під будівництво для програми «Житло Плюс», або також
їх передача муніципалітетам. Зокрема, підтримкою раціоналізації житлової політики

муніципалітету, була б їх активна діяльність в рамках створення передбаченого законом

комунального земельного фонду, який міг би бути фінансований з Фонду соціальних виплат. Згідно з

нещодавньою перевіркою Верховної контрольної палати Польщі, у Фонді державного майна

залишається 949 га площі5, що дозволило б збудувати приблизно 80 тис. одиниць житла –

припускаючи, що ці території дійсно придатні для житлових інвестицій.

Діаграма 11. Терміни видачі рішень для житлових інвестицій у 2019 році

Джерело: Тшецяковскі (2021) на підставі даних Польської Асоціації Девелоперів з 36 великих міст

14. Відсутність місцевих планів вимагає отримання рішень про умови забудови, що подовжує та
ускладнює інвестиційний процес. Для територій, охоплених затвердженим місцевим планом

просторового розвитку, муніципалітети повинні мати право стягувати податок на нерухоме майно

на основі способу використання, зазначеного в плані. Це принесе їм збільшення надходжень до

бюджету, заохочуючи до розробки планів. Водночас це має заохотити власників нерухомого майна

(переважно землі) до забудови або перепродажу (наприклад, для житлових потреб).

5 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/program-mieszkanie-plus.html

11%

57%

42%

32%

26%

7%

21%

3%

Умови забудови Дозволи на будівництво

до 60/65 днів

Після встановленого
законом терміну

Після встановленого
законом терміну

від 61/66 до 180 днів від 181 до 365 днів понад 365 днів



ГОСТИННА 
ПОЛЬЩА 
2022+

54

3. ЖИТЛО ТА ПОСЕЛЕННЯ

15. Зміцнення спроможності муніципалітетів проводити активну політику щодо розвитку муніци-
пального житлового будівництва, визначеної в ст. 7 ч. 1 п. 7 Закону про муніципальне
самоврядування. Зокрема, це має включати відношення до такого типу будівництва як до

інвестиції суспільного призначення в розумінні Закону про управління нерухомим майном, що

дозволить спростити процес локалізації, а також можливість використання т. зв. пустуючих

будівель, що перебувають у власності установ та організацій, а невикористаних – для житлових

чи господарських потреб. Формула громадського призначення також дозволить отримати землю

під таке будівництво шляхом упорядкування права власності. Важливим елементом такої

діяльності має бути забезпечення 100% можливості використання механізму Фонду соціальних

виплат муніципалітетами або їх спеціальними структурами. Надання можливості

муніципалітетам бути активними дозволить їм зламати тенденцію будівництва житла у формулі

власності, відкриваючи пропозиції для ринку оренди житла, які реалізують установи Соціальних

ініціатив щодо житла.

3. Візія майбутнього

Воєнні біженці з України, включно з тими, хто вирішить залишитися в Польщі на довше, ймовірно, 
частіше вибиратимуть великі міста, сприяючи їх більшій густоті населення та збільшенню робочої сили 
для найефективніших компаній.

Продуктивність настільки сильно географічно зосереджена у великих містах (ЄБРР, 2019; 
Світовий банк, 2009) завдяки перевагам агломерації, яка включає глибокі ринки праці, більші 
можливості розподілу субпостачальників і спеціалізації, а також швидке поширення інновацій. 
Збільшення їх населення в довгостроковій перспективі збільшить пропозицію робочої сили для 
найефективніших польських компаній, більш ніж пропорційно сприяючи економічному розвитку 
(детальніше про це в розділі 2).

Водночас поселення мігрантів може принести користь і тим середньої величини містам, 
які запропонують привабливі пропозиції житла та праці для осіб, які тікають від війни в Україні. Їх 
перевагою може бути значно менша вартість утримання та більша доступність житла для купівлі. 
Їхнім недоліком є більш мілкий ринок праці та оренди, але досвід з попередньої хвилі імміграції 
показує, що деякі біженці також можуть обирати менші центри, особливо в сценаріях, які перед-
бачають більший наплив осіб в результаті менш сприятливого перебігу війни – у їхньому випадку 
потенціал поглинання найбільших агломерацій у коротко- та середньостроковій перспективі 
може бути надто малим, щоб бути привабливим для всіх іммігрантів. Моделі імміграції з України 
до лютого 2022 року вказують на те, що ці міські центри середнього розміру будуть більшою 
мірою, але не виключно, розташовані в західній Польщі.

Завдяки запропонованим реформам це прискорить розвиток ринку інституційної оренди, 
що підвищить якість та популярність оренди. Рентабельність оренди зростає через підвищення 

процентних ставок, що спонукає деяких осіб відкладати купівлю житла, i продовжити винаймати житло, 

а водночас біженці з України створюють на це додатковий попит. Це може спонукати іноземні фонди, які 

інвестують у нерухомість, і польські компанії прискорити свій розвиток у цьому напрямку.

У довгостроковій перспективі українці, які залишаться в Польщі, створять додатковий 
попит на купівлю житла. PKO BP (2022) оцінює цей попит у 230 тис. одиниць житла у найближчі роки, 

залежно від сценарію, ми оцінюємо від 400 до 600 тис. Польські компанії будуть нарощувати компетенції 
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в циркулярному модульному житловому будівництві, що дозволить їм будувати більше і дешевше. Якщо 

міжнародна програма публічних закупівель за формулою державно-приватного партнерства модульних 

мобільних житлових будинків для біженців буде успішною, то після їх передачі в Україну нові компетенції 

польських компаній будуть надалі актуальні. До війни будівництво було важливою сферою, яка давала 

роботу чоловікам з України. Анекдотичні приклади чоловіків з України, зайнятих на будівництві в Польщі, які 

вирішили йти на війну, підтверджуються даними Центрального статистичного офісу про відтік працівників у 

квітні. Процвітаючий будівельний сектор може знову дати їм добре оплачувану роботу, якщо вони вирішать 

повернутися до Польщі після війни або на її завершальному етапі. 
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Впровадження рішень у сфері освіти повинно бути 
децентралізованим та приймати багато різних форм. 
Зосередження виключно на залученні українських 
дітей до польської системи освіти є так само 
неможливим, як і невиправданим.
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1. Що сприяє ефективній освіті учнів-іммігрантів і чи дають польські
рішення хорошy основy для їх підтримки?

Огляд досліджень в інших країнах, які показують важливість мовних та інших бар’єрів 
для проживання біженців

Yчні-іммігранти в більшості країн мають нижчі результати, ніж учні, які народилися у своїй країні. Напри-

клад, у нещодавньому дослідженні PISA різниця в показниках читання між учнями-іммігрантами та учнями, 

народженими у своїй країні, в країнах ОЕСР становила в середньому близько 0,4 стандартного відхилення. 

Ця різниця є дещо меншою, якщо врахувати соціально-економічний статус, і зменшується в другому 

поколінні, але все ще залишається значною та помітною в математиці та природничих науках. Важливою 

перешкодою для навчання є мова. Учні, для яких мовa навчання є іноземною і володіють нею на рівні дале-

кому від досконалого, отримують нижчі результати. Збереження рідної мови приносить значну освітню та 

позашкільну користь. З іншого боку, ефективне навчання в школі вимагає вільного володіння мовою, тому 

школи з учнями, для яких польська мова є іноземною, вимагають додаткових витрат на вдосконалення 

мовних навичок або проведення занять і підготовки підручників рідною мовою учнів. Іншим фактором, який 

негативно впливає на результати, є сегрегація учнів різного походження між школами. Учні, які відвідують 

школи, в яких переважно навчаються діти з сімей іммігрантів, досягають в середньому нижчих результатів 

ніж учні, які відвідують школи з перевагою дітей із сімей не іммігрантів, навіть якщо взяти до уваги рівень 

освіти та достаток їхніх сімей.

Таким чином, нижча успішність учнів із сімей іммігрантів як правило пов'язана з нижчим соціаль-
но-економічним статусом, мовними проблемaми, низькою освітою батьків і сегрегацією учнів-
іммігрантів у певних школах або районах. Цікаво, що дані досліджень свідчать про те, що сім’ї 

іммігрантів, незалежно від країни походження, мають високі амбіції, які виражаються в вищих освітніх 

очікуваннях, ніж серед учнів-неіммігрантів. Учні-іммігранти рідше бажають закінчити навчання раніше і 

частіше планують продовжити навчання на вищому рівні (Хіппе, Якубовські, 2018). На практиці учні з 

сімей іммігрантів стикаються з багатьма перешкодами, через які їм важко реалізувати свої амбіції. 

Найважливішими з них є нижчі освітні досягнення, а також сегрегація через недоліки мови (наприклад, 

часте відправлення учнів-іммігрантів до професійно-технічних шкіл у Німеччині лише через нижчі 

результати з німецької мови). Дані також показують, що в школах з великою кількістю учнів-іммігрантів, 

їхні амбіції однаково високі, але ці школи часто мають набагато складніші умови навчання та повинні 

задовольняти більші потреби учнів, тому їхні результати недостатньо високі, щоб дозволити подальшy 

реалізацію амбітних планів. Варто підкреслити, що домінуючим фактором тут є не концентрація учнів-

іммігрантів у конкретних школах, а відсутність відповідної підтримки для вирішення проблем, пов’язаних, 

наприклад, з мовними відмінностями.
Підсумовуючи, можна сказати, що доступ до належного рівня освіти, додаткова мовна підтримка 

та зменшення сегрегації є найважливішими заходами, спрямованими на вирівнювання освітніх можли-
востей учнів-іммігрантів. Варто наголосити, що мова йде не про створення подібних умов для учнів-

неіммігрантів, а про більшу підтримку, яка дозволяє одночасно зберігати й поширювати культуру й мову 

своєї нації, водночас мінімізуючи перешкоди для навчання.
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Опис рішень щодо приймання учнів до шкіл та фінансування

Польські школи часто мають попередній досвід приймання учнів з України. Практика, однак, часто 
відхиляється від ідеалу, що випливає з доброзичливих правил. Тут ситуація схожа на ситуацію з учнями 

з особливими потребами. Існує достатнє фінансування на національному рівні, існують правила, що визна-

чають варіанти підтримки, але на практиці учні з однаковими потребами можуть отримувати дуже різні 

рівні підтримки залежно від рішень органів місцевого самоврядування та школи, а часто й від рішучості 

батьків. На останній фактор особливо важко розраховувати у випадку біженців, яким важче орієнтуватися 

в межах правил та їх дотримуватися.

По-перше, у Польщі кожен учень, який проживає в певному районі, зобов’язаний вчитися до 18 років, 
тобто має бути прийнятий до школи. Учень не обов’язково повинен мати номер PESEL або легально прожи-

вати в Польщі. Конституція Республіки Польща передбачає, що кожна особа, яка проживає в країні та 
досягла відповідного віку, має право на освіту. Тому немає жодних обмежень щодо законності перебу-

вання, документів, рівня освіти, мови тощо. Щобільше, шкільна влада (органи місцевого самоврядування) 

зобов’язані стежити за дотриманням обов’язку навчання, а отже, інформувати сім’ї іммігрантів про такий 

обов’язок та про можливості його виконання, а якщо він не виконаний, то до виконання відповідних заходів. 

Що стосується дошкільної освіти, діти іммігрантів у віці 3-6 років мають такі ж права, як і діти, які постійно 

проживають у Польщі, і можуть відвідувати дитячі садки на тих же умовах. Що стосується дошкільної 

освіти, то обов’язок поширюється лише на 6-річних дітей, а діти віком 3-5 років мають лише право на таку 

освіту, яку має забезпечити муніципалітет на своїй території.

Учні-іммігранти також мають право на безкоштовні уроки польської мови, які, залежно від потреб, має 

надавати школа за погодженням з керівним органом. Крім того, школи повинні організовувати корекційні 

заняття, якщо є відмінності в навчальних програмах або в рівні знань і вмінь учнів. Варто підкреслити, що 

це додаткові заняття, і учень повинен одночасно відвідувати стандартні заняття, передбачені навчальним 

планом. Таким чином, це додаткове навантаження на учня, але така діяльність має вирішальне значення для 

вирівнювання можливостей учнів-іммігрантів. Крім того, Закон «Про освіту» (ст. 165) дозволяє створювати 

підготовчі відділення для осіб, «які потребують адаптації навчального процесу до своїх потреб та освітніх 

можливостей». На підготовчих відділеннях реалізується основний навчальний план. Додаткове вивчення 

польської мови, а також ведення підготовчих відділень включено до розподілу освітньої субвенції, 

збільшуючи так звані «ваги оцінки» відповідно на 1,5 та 0,4. На практиці в поточному навчальному році 

це означає, що за кожного учня, який додатково вивчає польську мову, керівний орган (орган місцевого 

самоврядування) отримує з державного бюджету близько 6000 PLN (стандарт) + 9000 PLN (стандарт х 1,5) 

= 15000 PLN. Учень на підготовчому відділенні «додає» до суми субвенції близько 2400 PLN. Такі високі 

«ваги» є результатом припущення, що вивчення польської відбувається в невеликій кількості груп, до яких 

потрібно залучати додаткових викладачів як асистентів. Останні зміни, внесені наказом Міністра освіти 

і науки від 8 квітня 2022 року про внесення змін до Положення про організацію навчання, виховання та 

догляду за дітьми та молоддю, які є громадянами України, повинні гарантувати мінімум 6 лекцій 

польської мови на тиждень (замість 2 годин) у підготовчих відділеннях для учнів з України. Безперечно, це 

зміни в правильному напрямку. Однак слід зазначити, що сумa, яка випливає з високої ваги, наданої в 

алгоритмі розподілу освітньої субвенції на вивчення польської мови, якої було достатньо для 

фінансування 2 годин роботи вчителя, може виявитися недостатньою для покриття витрат 6 лекцій на 

тиждень, якщо група, яка користується цією формою підтримки, недостатньо чисельна. Недоліком цих 

рішень є обмеження цих форм допомоги до 12 місяців та кількості додаткових лекцій. Ця допомога 

повинна бути більшою і повинна бути на постійній основі введена в польську систему з відповідним 

фінансуванням.
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Ці правові та фінансові рамки, попри обмеження, добре працювали за часів невеликої кількості учнів-
іммігрантів, що відвідували школи протягом тривалого проміжку часу, що дало можливість планувати 
відповідні заходи. Школи не змогли адекватно відреагувати на поточну міграційну кризу. Основною 

проблемою була нестача кадрів для проведення занять з учнями з України та відсутність негайної фінансової 

підтримки, включаючи розвиток інфраструктури. У цій ситуації учні, які прибували, були додані до існуючих 

відділів, що в багатьох випадках, головним чином через мовний бар’єр та більші потреби нових учнів, було 

неефективним і призвело до значних освітніх втрат. Водночас існуючі законодавчі рішення передбачають 
інтеграцію та залучення воєнних учнів-біженців до польської системи освіти. Питання психічного 
благополуччя, психологічної підтримки (за потреби) та догляду недостатньо враховані.

Велика кількість осіб, які тікають від війни, сподіваються швидко повернутися на батьківщину. Це 

одна з причин, чому багато українських учнів намагаються продовжити навчання в українських школах 

дистанційно. Міністр освіти і науки звільнив таких осіб від обов’язкового навчання чи обов’язку вчитися. 

Це, ймовірно дало можливість директорам відмовляти в прийманні таких учнів до шкіл. Можливо, це 

(детальні дані відсутні) позбавило дітей опіки та можливості отримувати додаткове харчування у школі.

Закон про допомогу біженцям з України запровадив полегшення у працевлаштуванні осіб, які не 
мають польського громадянства, на посаду асистентів вчителя, скасувавши вимогу сертифікації знання 
польської мови. Слід підкреслити, що особи, яких працевлаштували (директором школи) на посаді 

асистента вчителя, є працівниками органів місцевого самоврядування, а не вчителями, а тому мають обме-

жені обов’язки та відповідальність. Слід пам’ятати, що багато органів місцевого самоврядування виділяють 

значні кошти на утримання шкіл. Крім того, їхні доходи, наприклад, від прямих податків, будуть зменшува-

тись, а фінансування допомоги воєнним біженцям може бути ускладненим, навіть враховуючи збільшення 

субвенції на дітей українського громадянства, які легально проживають на території Польщі. Це не та ситу-

ація, яка дозволяє побудувати стабільну систему підтримки українських учнів. Тимчасові рішення слід замі-

нити повною фінансовою підтримкою як учнів, так і шкіл та українських вчителів, включаючи визнання їхніх 

компетенцій і включення в систему на подібних засадах, як польських вчителів.

Вивчення української мови, історії та культури, географії України для української 
національної меншини в Польщі та громадян України

На прохання батьків директор школи зобов’язаний організувати викладання мови нацменшини, а також, 

крім того, він може організовувати заняття з історії та культури даної меншини, а також географії чи 

мистецьких предметів. Батьки мають подати відповідну заяву на початку навчального року, у вересні. Ця 

можливість стосується лише учнів, які мають польське громадянство.

Українська мова є мовою національної меншини в Польщі і польське законодавство гарантує можли-

вість викладання такої мови в польських школах і створення українських шкіл. Викладання мов національних 

меншин, як і діяльність шкіл національних меншин детально описані в законі та відносно добре фінансу-

ються за рахунок освітньої субвенції. За даними для навчального року 2017/2018, в Польщі українську мову 

вивчали у 28 дитячих садках 354 дітей та у 151 початкових та середніх школax 2602 учня.

У Польщі з навчального року 2012/2013 можна вивчати українську мову як другу іноземну в почат-

ковій школі, а з 2019 р. також можна складати іспит за восьмий клас. З 2015 по 2021 рік кількість учнів, які 

вивчають українську мову, таким чином не перевищувала 65 учнів на рік по всій країні. Такий стан речей 

пов'язаний, у тому числі, з відсутністю відповідних підручників та методичного забезпечення.
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Для осіб, які не є громадянами Польщі та підлягають обов’язковій освіті, дипломатична чи консульська 

установа країни їхнього походження, яка діє в Польщі, або культурно-освітнє товариство цієї національності 

може безкоштовно організувати у школі за погодженням директорa школи та за згодою керівного органу, 

вивчення мови та культури країни походження, якщо щонайменше 7 учнів зареєструється для участі в цьому 

навчанні. Загальна кількість годин викладання мови та культури країни походження не може перевищувати 

5 лекційних годин на тиждень. До цього часу українські дипломатичні представництва не користувалися 

цією можливістю, але з лютого 2022 року такі лекції організовуються в невеликих масштабах, частково за 

фінансової підтримки Посольства України у Варшаві, Кракові, Познані та Вроцлаві. Поки що таку форму 

навчання отримали лише близько 250 учнів.

Специфічні виклики, пов'язані з учнями з України

Система освіти в Україні має іншу структуру, ніж польська. Обов'язкове шкільне навчання починається з 6 

років і ділиться на три етапи класів: 1-4, 5-9, 10-11 (12). Це також різні основні навчальні програми, 

виставлення оцінок та інші вимоги до іспитів.

Важливі також відмінності в реальному рівні знань і вмінь учнів. Аналіз даних PISA 2018 для учнів 

з України та їх порівняння з польськими учнями показує значні відмінності в рівні досягнень (Хіппе, Якубовскі, 

Гайдеровіч, 2022). У 2018 році дослідження PISA включало 15-річних учнів (які в Польщі закінчували 

навчання в середній школі, а в Україні лише починали) і наразі є єдиним дослідженням такого типу. За всіма 

напрямками дослідження PISA учні з України мають нижчі результати, ніж учні з Польщі. Різниця велика  

і становить приблизно 50-60 балів, що є різницею, яка відповідає результатам принаймні двох років шкільної 

освіти. З наведеної нижче таблиці видно, що найбільші відмінності є в математиці.

Діаграма 1. Порівняння середніх результатів 15-річних учнів із Польщі та України (PISA 2018)

Джерело: Власний аналіз із використанням даних PISA 2018.

Окрім відмінностей у навчальних програмах і тих, що стосуються фактичного рівня навичок, існують 

також питання, пов’язані з поточними матеріальними умовами українських учнів та додатковими психоло-

гічними проблемами. Багато учнів мають важчі умови навчання, ніж польські учні. Також невідомий масштаб 

психічних проблем, пов’язаних із травматичним досвідом війни та вириванням зі свого оточення, 

відстороненням від друзів і сім'ї або також невизначеною ситуацією біженця.
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Як вже зазначалося, дослідження PISA показують, що хоча українські учні мають нижчі знання та 

вміння, їхні освітні амбіції дуже високі. Вони глибоко мотивовані вчитися і здебільшого хочуть продовжувати 

навчання на вищому рівні. Це важлива інформація, беручи до уваги проблеми, з якими вони можуть зіткну-

тися при досягненні цих цілей у Польщі через відмінності програм, вимог до знання польської мови (вклю-

чаючи вимоги до іспитів), а також інші труднощі, згадані вище. Значна частина українських учнів певною 

мірою знає польську мову, оскільки до початку війни в таких заняттях брали участь десятки тисяч учнів.

2. Форми забезпечення доступу до освіти українським дітям, які
тікають до Польщі від війни

Форми забезпечення доступу до освіти українським дітям, які тікають до Польщі

В умовах нинішньої кризи неможливо гарантувати однакову форму навчання для всіх українських учнів. Це 

теж не виправдано, навпаки – варто подумати про декілька взаємодоповнюючих формул. Чотири ключові 

чинники впливають на необхідність диверсифікації форм навчання українських студентів у Польщі. Це: 

величезні масштаби міграції, обмежена поглинаюча здатність польської системи освіти, різноманітні плани 

щодо можливого повернення в Україну та особливі потреби українських дітей. Необхідно також врахову-

вати позицію Міністерства освіти і науки України, яке хоче зберегти функціонування системи освіти, незва-

жаючи на війну. Це надзвичайно важливо з психологічних міркувань (держава діє, «ми не здаємося») та як 

прояв опору діям росіян на окупованих територіях. Окупанти змушують школи переходити на навчальну 

програму Російської Федерації та вкрай жорстоко поводяться з вчителями, що опираються1.

Усі форми забезпечення доступу українським учням до освіти повинні гарантувати їм:

• Можливість збереження національної ідентичності;

• Можливість вивчити польську мову до ступеня, що дозволить інтегруватися в польське суспіль-

ство (включаючи вступ до польської системи освіти, якщо вони вирішать це зробити);

• Засвоєння основного змісту програми;

• Взаємне визнання здобутої освіти;

• Налагодження стосунків з польськими однолітками.

Зокрема, усі запропоновані рішення мають передбачати заохочення українських учнів (та їхніх батьків) 

вивчати польську мову як іноземну (також тих, що планують швидке повернення в Україну). Знання поль-

ської мови дозволяє їм потрапити до польської системи освіти (якщо вони вирішать це зробити) або на 

польський ринок праці (якщо вони вирішать залишитися в Польщі на довше). Вивчення польської мови 

як іноземної не можна плутати зі спробою полонізації біженців, оскільки це інструмент, який забезпечує 

можливість ефективного функціонування в суспільстві, що приймає (детальніше про це у розділі 8).

1 Президент Зеленський під час виступу в парламенті Ірландії 6 квітня 2022 року 
https://www.irishexaminer.com/opinion/commentanalysis/arid-40845590.html
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Нижче наведено можливі форми забезпечення освіти українським дітям, які проживають у Польщі, 

які за певних гарантій можуть відповідати критеріям, викладеним вище (рішення про вибір того чи іншого 

варіанту повинно залишитись за батьками або законними опікунами українських дітей):

1. навчання на підготовчих відділеннях у системі польської освіти – заняття повинні зосереджуватися

на інтенсивному вивченні польської мови, створюючи можливості для взаємодії з польськими

учнями (наприклад, через спільні заняття, які не вимагають знання мови), заповнюючи відмінності

програм та надаючи можливість українським учням підтримувати свою національну ідентичність;

2. включення до звичайних класів польської системи освіти – включення до звичайних класів має

відбуватися за підтримки вчителя або міжкультурного асистента, який володіє українською мовою;

що повинно бути доповненим вивченням польської мови, компенсуючими заняттями (різниця

в навчальних програмах) та заняттями, що сприяють підтримці національної ідентичності, можливе

використання додаткових тестів, наприклад, з польської мови, які запроваджує директор школи;

3. продовження он-лайн навчання в українській системі – учні, які навчаються он-лайн в українській

системі, повинні бути зареєстровані в польській системі освіти, органи управління освітою повинні

взяти на себе відповідальність за цих учнів, зокрема за надання їм можливості стаціонарного

вивчення польської мови як іноземної, полегшення дистанційного навчання через технологічну

підтримку та обладнання, надання спеціалізованої психологічної підтримки учням, які її

потребуватимуть, та можливість взаємодії з польськими учнями, а також користування

загальношкільною кімнатою відпочинку та їдальнею;

4. продовження навчання за українською системою в стаціонарній формі в Польщі – там, де це

можливо, через концентрацію біженців і наявність українських вчителів, слід підтримувати

створення українських шкіл (навчання українською мовою за базовою українською програмою,

доповненою можливістю вивчення польської мови як іноземної); ця система повинна бути

підтримана органами управління освітою, органами місцевого самоврядування та недержавним

сектором. Ця підтримка може ґрунтуватися на офіційних угодах про співпрацю між українськими та

польськими школами, включаючи (в залежності від потреб і можливостей) наприклад, використання

приміщень, соціальних об’єктів, спільні проєкти, позакласні заходи тощо. Угоди були б основою для

фінансування витрат з польської сторони, наприклад, із програм іноземної допомоги;

5. створення польсько-українських шкіл та міжнародних філій2, у яких одночасно реалізовувалися б

українська та польська базовi програми для початкової та середньої шкiл. Можливість реалізації цієї

форми в існуючій правовій системі шляхом введення спеціально розроблених програм навчання,

інновацій та педагогічних експериментів, недержавних шкіл, в тому числі діючих в системі

International Baccalaureate (IB). Це рішення було б дорожчим, ніж інші запропоновані тут варіанти, але

одночасно стійким і перспективним, незалежно від розвитку міжнародної ситуації.

2 Пропозиція двомовності вчителів походить від англо-іспанської практики в Нью-Йорку. Наразі ідея створення 
міжнародних класів, тобто власне українських у Польщі, хоча з іншим наміром, вже направлена із Сенату до 
Сейму (друк № 693). Ініціатива походить від Команди підтримки реформ Міністерства національної освіти 
України та команди, яка працює над новими програмними основами для України (включно з польськими 
експертами).



1.

ГОСТИННА 
ПОЛЬЩА 

2022+

65

4.ОСВІТА

Також варто розглянути змішані (гібридні) рішення, що поєднують стаціонарну освіту з дистанційною 

та тісну співпрацю в різних формах шкіл, які б реалізували польську та українську програми. 

Кожна із зазначених форм має бути захищена від негативних наслідків її впровадження. Запобіжні 

заходи для кожної з цих форм описані нижче.

Таблиця 1: Навчання іноземців на підготовчих відділеннях у системі польської освіти

Переваги рішення:
• можливість швидкого вивчення польської мови та

вступу до польської системи освіти (продовження 
навчання в польській школі)

• можливість налагодження стосунків з польськими
ровесниками в школі, наприклад, через заняття в 
змішаних групах

• забезпечене фінансування з дотації

Слабкі сторони рішення:
• вихід учнів з української системи освіти (особливо

проблематично для учнів 9 та 11 класів)
• недостатня інституційна підготовка – навчальниx

програм та методичниx матеріалів
• брак спеціалістів з викладання польської мови як

іноземної

Для кого зокрема:
для учнів 3-8 класів подальшої початкової школи та 10 класів середньої школи в Україні, які не володіють 
польською мовою; для учнів, сім’ї яких планують залишитися в Польщі

Необхідні запобіжні заходи:
• допомога міжкультурного україномовного вчителя чи асистента вчителя
• гарантування учням додаткових занять з підтримки національної самосвідомості (українська мова, українська

література, історія, географія), наприклад, у формі додаткових занять у школі, які проводилися б українською
мовою.

• у зв’язку з можливістю організації підготовчих відділень поза шкільними будівлями, необхідно подбати про
те, щоб ці місця відповідали необхідним стандартам і давали можливість налагоджувати стосунки з поль-
ськими ровесниками (наприклад, через уроки фізичної культури або мистецтва в змішаних групах)

• збереження високої «ваги» оцінки в алгоритмі розподілу освітньої субвенції
• полегшення процесу визнання кваліфікацій, викладацької підготовки та навчання, а також професійного

розвитку українських вчителів у Польщі

Таблиця 2: Залучення до звичайних класів з польською системoю освіти

Переваги рішення:
• можливість швидкого вступу до польської системи

освіти (продовження навчання в польській школі)
• можливість налагодити стосунки з польськими

ровесниками (інтеграція та вивчення мови)

Слабкі сторони рішення:
• вихід учнів з української системи освіти (особливо

проблематично для учнів 9 та 11 класів)
• проблеми навчання, пов’язані з мовними

обмеженнями
• зниження почуття безпеки, стрес
• ускладнення навчання польським учням і на цьому

фоні виникнення напруги в шкільній спільноті

Для кого зокрема:
для учнів 1-2 класів початкової школи України та старших учнів, які знають основи польської мови; для учнів, 
сім’ї яких планують залишитися в Польщі
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Необхідні запобіжні заходи:
• наявність міжкультурного україномовного вчителя чи асистента вчителя
• гарантування учням додаткових занять з польської мови як іноземної (можливо, замість викладання польської 

мови за польською основною програмою)
• гарантування учням додаткових занять з підтримки національної самосвідомості (українська мова, українська 

література, історія, географія), наприклад, у формі додаткових занять у школі, які проводилися б українською 
мовою.

• у зв’язку з можливістю організації підготовчих відділень поза шкільними будівлями, необхідно подбати про 
те, щоб ці місця відповідали необхідним стандартам і давали можливість налагоджувати стосунки з поль-
ськими ровесниками (наприклад, через уроки фізичної культури або мистецтва в змішаних групах)

• забезпечення вивчення письма та читання українською мовою на початковому етапі навчання
• полегшення процесу визнання кваліфікацій, викладацької підготовки та навчання, а також професійного 

розвитку і вивчення польської мови українськими вчителями в Польщі

Таблиця 3: Продовження он-лайн навчання в українській системі

Переваги рішення:
• можливість закінчити клас чи ступінь навчання за 

українською системою та отримати українськe 
свідоцтво

• зменшення навантаження на польськy систему 
освіти

• більша мобільність всієї родини (в Польщі та у світі)

Слабкі сторони рішення:
• невпевненість у тому, чи учні беруть участь у будь-

якій освіті
• нижча ефективність навчання
• обмежені можливості вивчення польської мови як 

іноземної (що ускладнить можливий подальший 
вступ до польської системи освіти) та відсутність 
взаємодії з польськими ровесниками

• ризик погіршення психофізичного стану студентів 
(онлайн навчання, відсутність контакту з ровесни-
ками, відсутність можливості діагностики 
особливих потреб у сфері психологічної підтримки)

• вимагає більшої участі батьків

Для кого зокрема:
для учнів 9 класу початкової школи та 11 і 12 класів середньої школи України; для інших учнів, батьки яких 
планують швидке повернення в Україну

Необхідні запобіжні заходи:
• реєстрація учнів за цією формою навчання в польській освітній інформаційній системі відповідно до регіона-

лізації та права таких учнів на законні та місцеві урядові пільги
• підтримка системи онлайн-освіти польським урядом (див. нижче)
• планування того, як учні, які використовують цю систему, можуть бути включені до стаціонарної системи 

навчання в наступні роки (у Польщі чи Україні)
• надання учням можливості вивчати польську мову як іноземну в стаціонарній або онлайн формі (додатковою 

перевагою буде можливість виявлення учнів, які потребують спеціальної психологічної підтримки)
• надання учням можливості налагодити стосунки з польськими ровесниками, наприклад, шляхом організації 

позакласних заходів (у другій половині дня) у змішаних польсько-українських групах
• забезпечення визнання освіти в українській системі шляхом видачі українських свідоцтв про закінчення школи 

та визнання цих свідоцтв у Польщі
• учні, які функціонують у цій системі, повинні мати можливість брати участь у формах літнього відпочинку для 

дітей та підлітків, які передбачають інтенсивне вивчення польської мови (літні школи чи літні табори)
• надання спеціального фінансування для кожного учня, що користується цією формою, для місцевих органів 

влади для підтримки інтеграції, нагляду, організації додаткової та позашкільної освіти
• залучення українських вчителів, які проживають у Польщі, для надання супроводу та консультацій у стаціо-

нарній формі, за потребою.

Advantages of the solution:
• possibility of completing a class or stage of education 

in the Ukrainian system and receiving a Ukrainian 
certificate

• reducing the burden on the Polish education system
• greater mobility of the whole family (in Poland and 

worldwide)

Weaknesses of the solution:
• uncertainty as to whether pupils are participating 

in any education
• lower teaching effectiveness
• limited opportunities to learn Polish as a foreign 

language (which will hinder possible later entry into the 
Polish education system) and lack of interaction with 
Polish peers

• Risk of deterioration of pupils’ psycho-physical 
condition (online learning, lack of contact with peers, 
no possibility of diagnosing special needs for 
psychological support)

• requires greater parental involvement

For whom in particular: 
for pupils in grade 9 of primary school and grades 11 and 12 of secondary school in Ukraine; for other pupils whose 
parents are planning an early return to Ukraine

Necessary safeguards:
• registration of pupils using this form in the Polish Educational Information System according to districting 

and the entitlement of such pupils to statutory and municipal concessions
• support of the online education system by the Polish government (see below) and
• planning how pupils using this system can be integrated into the full-time system in subsequent years (in Poland 

or Ukraine)
• guaranteeing students the possibility of learning Polish as a foreign language in a stationary or on-line format 

(an additional benefit will be the possibility of identifying students who require specialist psychological support)
• providing opportunities for pupils to establish relationships with Polish peers, e.g. by organising (afternoon) extra-

curricular activities in mixed Polish-Ukrainian groups
• ensuring recognition of education in the Ukrainian system through the issuance of Ukrainian school-leaving 

certificates and recognition of these certificates in Poland
• pupils in the system should have the opportunity to participate in summer recreational activities for children 

and young people involving intensive learning of the Polish language (summer schools or summer half-schools)
• provide dedicated funding per beneficiary pupil for local authorities to support integration, supervision, 

organisation of additional learning and after-school education
• Involving Ukrainian teachers residing in Poland to provide on-site support and consultation as needed.

Table 4: Continuation of full-time education in Poland in the Ukrainian system

Advantages of the solution:
• possibility of completing a class or stage of education 

in the Ukrainian system
• possibility of obtaining a Ukrainian certificate
• reducing the burden on the Polish education system
• maintaining national identity
• facilitating the return to a Ukrainian school
• Employment of Ukrainian teachers residing 

in Poland without the procedure for nostrification of 
diplomas.

Weaknesses of the solution:
• Difficulties in organising the system (location, Ukrainian 

teachers, organisation of the school network, funding) 
and scaling it up

• the risk of a lack of interaction between Ukrainian 
students and their Polish peers

• difficulties in recruiting teachers of Polish as a foreign 
language

• Difficulties in pursuing further education or studies



1.

ГОСТИННА 
ПОЛЬЩА 

2022+

67

4.ОСВІТА

Таблиця 4: Продовження стаціонарної освіти в Польщі за українською системою

Переваги рішення:
• можливість закінчити клас чи ступінь навчання за 

українською системою 
• можливість отримати українськe свідоцтво
• зменшення навантаження на польськy систему 

освіти
• збереження національної ідентичності
• сприяння поверненню до української школи
• працевлаштування українських вчителів, які прожи-

вають у Польщі, без процедури підтвердження 
дипломів.

Слабкі сторони рішення:
• труднощі в організації системи (місце, українські 

вчителі, організація мережі шкіл, фінансування) 
та її масштабування

• ризик відсутності взаємодії між українськими 
учнями та польськими ровесниками

• труднощі з пошуком викладачів польської мови 
як іноземної

• труднощі в продовженні освіти на наступних 
етапах освіти або навчання

Для кого зокрема:
для учнів 9 класу початкової школи та 11 і 12 класів середньої школи України; для інших учнів, батьки яких 
планують повернутися в Україну

Необхідні запобіжні заходи:
• приєднання таких закладів до польських шкіл та реєстрація учнів цих закладів в освітній інформаційній 

системі або – альтернативно – угоди про співпрацю з польськими школами
• надання учням можливості вивчати польську мову як іноземну
• забезпечення учням можливості налагодити стосунки з польськими ровесниками, наприклад, організовуючи 

позакласні заходи в змішаних польсько-українських групах
• організаційна підтримка з боку місцевої влади та НДО на основі відповідних угод та фінансування (імовірно) з 

допоміжних коштів.

Таблиця 5: Створення польсько-українських шкіл або міжнародних відділень

Переваги рішення:
• полегшення повернення до української школи і 

водночас забезпечення можливого плавного пере-
ходу до польської школи

• збереження національної ідентичності
• можливість отримання свідоцтва, визнаного одно-

часно в обох країнах
• можливість розробки використання ефективних 

методів навчання
• можливість реалізації навчальних планів як в 

окремій школі, так і на окремих відділеннях шкiл

Слабкі сторони рішення:
• стабільність функціонування і здатність підтриму-

вати критичну масу системи залежно від полі-
тичної ситуації на міжнародному рівні

• структура і навчальні програми повинні поєдну-
вати обидві системи

• необхідність швидкої розробки та впровадження 
нової навчальної програми та навчальних матері-
алів, що, при забезпеченні належної якості, є 
тривалим процесом

• труднощі з приміщенням при організації окремих 
шкіл 

• підготовка українських і польських педагогічних 
кадрів

• відсутність можливості впровадження на рівні 
середніх професійно-технічних навчальних 
закладів

• дуже великі витрати
• труднощі у фінансуванні двосистемного гібрида

Для кого зокрема:
для всіх учнів з України; для бажаючих польських учнів

Необхідні запобіжні заходи:
• створення експериментальних та пілотних відділень для розробки ефективної моделі
• законодавче забезпечення моделі
• розробка схем, які поєднують основні навчальні програми, але не переобтяжені
• забезпечення стабільних джерел фінансування
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3. Особливі потреби українських дітей, які тікали від війни до Польщі

Школярі та підлітки, які приїжджають до Польщі, приїжджають з особливими потребами. Найваж-

ливішою державною системою, яка може задовольнити ці потреби, є система освіти (незалежно від того, 

чи учні вступатимуть до польських шкіл, чи залишаться в українській системі). На даний момент немає 

результатів досліджень, проведених на молодих воєнних біженцях в Польщі, тому доцільно звернутися до 

досліджень потреб дітей і підлітків мігрантів і біженців, проведених в інших країнах.

Дослідження Refugee Education: Integration Models and Practices in OECD Countries (OECD Education 

Working Paper No. 203, 2019 вказує на три групи потреб дітей, які випливають із досвіду вимушеної міграції: 

емоційні, соціальні та потреби в навчанні. У польському контексті найважливішими видаються:

ЕМОЦІЙНІ ПОТРЕБИ
• відновлення почуття безпеки (включаючи стабільну основу для функціонування в новій ситуації),

• подолання розлуки та/або втрати (включаючи управління стресом та соціально-емоційну

компетентність).

СОЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ
• підтримання власної культурної ідентичності,

• встановлення стосунків з польськими ровесниками (у школі та в місцевій громаді),

• почуття приналежності до класової та шкільної спільноти,

• знайомство з культурою та культурним контекстом Польщі, що дозволило б ефективно функціо-

нувати в новому середовищі.

ПОТРЕБИ У СФЕРІ НАВЧАННЯ
• набуття мовних компетенцій, які дозволять продовжити навчання польською мовою або вийти на

ринок праці,

• доповнення програмних відмінностей між польською та українською основними навчальними

програмами,

• розуміння польських можливостей, які пропонує польська система освіти щодо подальшого

навчання, так і професійної практики.

Плануючи залучення українських студентів до польської системи освіти, слід постійно нагадувати про 

важливість емоційних і соціальних потреб. Беручи до уваги структуру польської системи, вона автома-

тично зосереджуватиметься на потребах у навчанні, тоді не вийде включити учнів у систему, якщо школа 

спочатку не зреагує на емоційні (наприклад, опанування страху учнів) та соціальні потреби (наприклад, вста-

новлення стосунків з ровесниками, культурна адаптація). Це поле для підвищення активності в реалізації 

т. зв. виховної функції школи, яка традиційно у Польщі слабша (через дефіцит компетентності педагогів, 

недобір психологів і шкільних педагогів та системну недооцінку цієї функції школи). Особливим викликом 

у цьому плані буде посилення співпраці школи з батьками українських учнів (незважаючи на мовний 

бар’єр) та забезпечення наявності україномовних психологів і терапевтів, які зможуть працювати з учнями, 

які не знають польської мови, в рамках психологічно-педагогічної допомоги (детальніше про це у розділі 

8). Важливим питанням тут є можлива співпраця з польськими та українськими недержавними органі-

заціями, особливо під час канікул, коли багато дітей з України не зможуть поїхати на канікули, що також 

дає можливість використати цей період для адаптації та підготовки до наступного навчального року. Такі 
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заходи плануються деякими органами місцевого самоврядування (наприклад, Варшава), але вони повинні 

мати системний характер із гарантованим фінансуванням, наприклад, через конкурси, організовані Мініс-

терством освіти та науки.

На практиці тягар реагування на нові потреби польських та українських учнів ляже на вчителів і дирек-

торів шкіл, шкільних педагогів і психологів. Для того, щоб впоратися з цим викликом, працівникам освіти 

знадобляться нові компетенції та підтримка у вигляді пропозиції вдосконалення, адаптованої до нових 

потреб. Тому сфера вдосконалення є надзвичайно важливою для забезпечення якісної відповіді системи 

освіти на ці потреби.

Відповідь на нові потреби учнів, які з'являються в школах, може і повинна бути заснована на 

існуючому вже в польській системі освіти інституті та підході, зокрема на засадах інклюзивної освіти. Слід 

використати можливість її розповсюдження, особливо через те, що це може принести користь усім 

учням, які функціонують в польських школах.

Необхідною умовою проведення ефективних заходів для благополуччя та інтеграції дітей та молоді 

з України є переконання та залучення всієї шкільної спільноти – учнів, батьків, вчителів. Для цього варто 

«пожвавити» та використовувати батьківські ради, обов’язком яких (ст. 84 Закону про освіту) є щорічна 

розробка навчально-профілактичної програми школи. Програма приймається Батьківською радою за 

погодженням з Педагогічною радою. Це завдання виконується регулярно й формально, без реальної участі 

шкільної спільноти та без свідомого прийняття певних домовленостей і зобов’язань. На додаток, відповідно 

до Закону, у разі відсутності документа, погодженого з педагогічною радою, через місяць після початку 

навчального року освітня програма встановлюється (так!) директором школи за погодженням з радою 

школи. Для того, щоб школи та батьківські ради взялися за це завдання, необхідна інформаційна кампанія 

для обговорення проблем, пов’язаних з інтеграцією молоді з України, та заходів, необхідних для відповіді на 

ці виклики. Нагадаємо, що до компетенції батьківської ради також входить надання висновків щодо фінан-

сового плану школи. Важливо розглядати ці два повноваження як загальні та взаємодоповнені.

Рекомендації 

У ситуації, коли, за розрахунковими даними, з 800 тис. дітей-біженців 500 тис. перебуває поза польською 

системою освіти3, причому деякі (більшість?) воєнні біженці планують відносно швидке повернення на 

батьківщину, слід рекомендувати гнучкі рішення, які охоплюють освіту в польських школах, а також 

дистанційну та стаціонарну освіту в українській системі. Пріоритетом має бути надання біженцям (молоді 

та дорослим) відчуття безпеки, стабільності та майбутніх перспектив, включаючи підтримку освіти на 

найвищому рівні.
Впровадження цих рішень має бути децентралізоване та приймати різні форми. Одночасно необхідно 

створити систему координації діяльності, що забезпечує належне задоволення потреб і оптимальне вико-

ристання ресурсів. Необхідною умовою ефективної координації є збір даних, зокрема, від Закладів соціаль-

ного страхування, освітньої інформаційної системи та української системи дистанційної освіти про кількість, 

місця перебування та вік (призначений клас) українських дітей та молоді в Польщі. Впровадження нових 

рішень, а також оцінка їхньої ефективності мають базуватися на ретельних наукових дослідженнях, які пока-

зують, які пропозиції забезпечують найкращі освітні результати, а також сприяють інтеграції, зменшують 

стрес і покращують самопочуття українських учнів.

3  Презентація «Круглий стіл місцевого самоврядування» Вроцлав
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1. Надання можливості учням з України, яким це буде цікаво, увійти до польської системи освіти через 

включення у звичайні класи та створення підготовчих відділень з 1 вересня 2022 року. Ці рішення 

не повинні бути тимчасовими, а мають гарантувати відповідне фінансування місцевих органів влади 

та включати всіх українських учнів, у тому числі тих, хто приїхав до Польщі до початку війни.

2. Визнання продовження дистанційного навчання в українських школах та базування такого рішення 

на відповідних положеннях. Дистанційне навчання є менш корисним для студентів через нижчу 

ефективність навчання, відсутність інтеграції та психофізичні витрати. Необхідно розробити зако-

нодавчі рішення для сприяння створенню та фінансовій підтримці, а також педагогічній підтримці 

українських шкіл, які працюють у співпраці з польськими школами. Слід розробити типові угоди про 

співпрацю між польськими та українськими школами з метою підтримки соціальної інтеграції укра-

їнських та польських учнів, навчання польської мови та забезпечення використання приміщень, 

обладнання та соціальних програм (харчування) у польських школах.

3. Зрештою, з навчального року 2023/2024 навчання українських учнів має продовжуватися в поль-

ських школах з повною підтримкою збереження національної ідентичності на основі рішень, ство-

рених для польських громадян з українських меншин або в українських школах, a також за моделлю 

для мовних меншин у Польщі або за новою моделлю, що поєднує елементи польської та україн-

ської систем.

4. Використання літнього відпочинку дітей та підлітків для підтримки українських учнів у вивченні 

польської мови, компенсації розбіжностей у навчальних програмах та налагодженні стосунків 

з польськими ровесниками.

5. Підтримка органів місцевого самоврядування у підготовці шкільної інфраструктури для розміщення 

додаткової кількості українських учнів відповідно до їх поточного місця проживання та покриття 

інших витрат, пов’язаних із прийманням нових учнів.

6. Визнання кваліфікацій українських вчителів. Тимчасове звільнення від вимоги знання польської мови 

для вчителів, які працевлаштовуються на підготовчі відділення, та створення можливостей для 

інтенсивного вивчення польської мови. Розвиток компетенцій вчителів та директорів у роботі 

з дітьми з досвідом вимушеної міграції та управління культурно різноманітним класом, а також 

у методах викладання та оцінювання, які підходять для роботи в класі, що відрізняється різноманіт-

ністю знань, предметних вмінь та мовних компетенцій. Підготовка та працевлаштування спеціа-

лістів з викладання польської мови як іноземної.

7. Посилення системи педагогічно-психологічної підтримки українських учнів шляхом залучення до 

психологічно-педагогічних консультацій та шкіл кваліфікованих спеціалістів (психологів та педа-

гогів). У зв’язку з дефіцитом спеціалістів варто розглянути спрощену процедуру визнання кваліфі-

кації українських спеціалістів без обов’язкового володіння польською мовою – таким чином, можна 

буде надавати допомогу (стаціонарну чи дистанційну) українською мовою.

8. Забезпечення через відповідну фінансову підтримку органів місцевого самоврядування, опіки та 

дошкільної освіти всім бажаючим українським дітям.
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1. Охорона здоров’я та пов’язані сфери

Охорона здоров’я в Польщі, в тому числі для осіб, які тікають від війни в Україні

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.

Показник середньої тривалості життя в Польщі у 2020 р. становив 76,6 років (на чотири роки менше 

середнього показника в країнах ЄС). Падіння значення цього показника на 1,4 року протягом двох років, 

з 2019 по 2020 рік, є одним із найбільших, зафіксованих у країнах ЄС. Наслідком пандемії COVID-19 

в Польщі є – показник вище середнього в країнах ЄС – показник загальної смертності та показник смерт-

ності з причин, яких можна було уникнути. Крім того, рівень незадоволених потреб у сфері охорони 

здоров’я, що був високим ще до 2020 року, продовжував тривати та погіршився під час пандемії COVID-191. 

В іншому звіті ОЕСР Польща опинилася на другому місці за кількістю надмірних смертей в розрахунку на 

мільйон жителів у період з січня 2020 року по червень 2021 року. Випередила нас лише Мексика. Кількість 

надмірних смертей у Польщі за цей період становила 3,6 тис. на мільйон жителів із середнім показником 

по ОЕСР приблизно 1,5 тис.

Поточний стан

Українські воєнні біженці отримали право користуватися національною охороною здоров’я на підставі 

Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на 

території цієї країни. Залишкові дані свідчать про те, що в польських лікарнях (загалом близько 200 тис. 

лікарняних ліжок) перебувають кілька тисяч осіб, у тому числі поранені в боях українські військові. Україн-

ські пацієнти (в основному пацієнтки з дітьми) також з’являються в установах первинно медико-санітарної 

допомоги.

Серед осіб, які тікають від війни в Україні, є багато осіб, пов’язаних з охороною здоров’я, зокрема лікарі 

та медсестри. Вже понад рік тому медики з України отримали спрощений доступ до польського ринку праці 

за медичними професіями, а з вторгненням Росії в Україну українські медики отримали додаткові, тимчасові 

повноваження терміном на 18 місяців, які дозволяють працевлаштовувати цих осіб на спрощених умовах.

Незалежно від формальних вимог, доцільно вжити заходів, які уможливлять практичну інтеграцію 

майбутніх працівників з України на польському ринку праці, що передбачає, зокрема, розширення пропо-

зиції викладання польської мови у сфері охорони здоров’я та центр зайнятості.

Наразі немає систематичних досліджень, які б оцінювали характер і загострення проблем зі здоров’ям 

чи організаційних, з якими стикаються воєнні біженці з України. Індивідуальні спостереження польських 

медиків, лікарів і медсестер вказують на такі явища, як розгубленість, високий рівень стресу та невпевне-

ність серед біженців, що посилюється поганим знанням польської (або англійської) мови.

Найбільші виклики поточної ситуації викликані зростанням попиту на медичні послуги в системі 

здоров’я, яка має обмежені людські, фінансові та організаційні можливості. Пандемія COVID-19 залишила 

т. зв. «оздоровчий борг», що означає певний пул пільг, які необхідно компенсувати стосовно польського 

1 «Польща. Профіль системи охорони здоров’я 2021» Організація економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР), Париж 2022
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населення найближчими місяцями. Це збігається з попитом на послуги приблизно 1,5 млн біженців з 

України, серед яких приблизно 6% осіб похилого віку, близько 45% дітей і підлітків і 47% жінок, з потребами, 

характерними для даної групи осіб.

Серед гостей з України є особи з важкими хронічними або гострими захворюваннями, які потребують 

стаціонарного лікування, високоспеціалізованої допомоги, наприклад, онкологічні хворі. Значна кількість 

жінок потребує послуг в області репродуктивного здоров’я. У цій сфері виявляються відмінності в функці-

онуванні системи охорони здоров’я у сфері регулювання народжуваності або практиці переривання вагіт-

ності. Спостерігаються нижча готовність до профілактичних щеплень і недоліки у цій сфері у популяції 

воєнних біженців, порівняно з польським населенням.

Принципи надання послуг

Передбачається, що всі медичні послуги та відшкодування вартості ліків особам, які тікають від війни в 

Україні, що мають право відповідно до закону про допомогу, будуть фінансуватися з різних внутрішніх 

(включаючи державний бюджет) та міжнародних джерел, через Національний фонд здоров’я (NFZ).

У випадку, якщо воєнний біженець підлягає обов’язковому медичному страхуванню та сплачує внески 

(наприклад, внаслідок працевлаштування), його лікування фінансується Національним фондом здоров’я 

(NFZ) на загальних умовах.

Перебування в центрах соціального забезпечення (OPS) має фінансуватися з фондів допомоги, так 

само як і для громадян Польщі.

2. Цілі системи охорони здоров’я щодо воєнних біженців з України

Переважаючими цілями, які розглядаються нижче, вважаються:

1. Забезпечення доступу до медичної допомоги та задоволення потреб українських пацієнтів, зокрема 

у сфері первинної медичної допомоги та психічного здоров’я;

2. Професійне залучення воєнних біженців з України до системи надання послуг у сфері здоров’я та 

догляду.

3. Дії, спрямовані на залучення осіб, які тікають з України, до польської 
системи охорони здоров’я

ТИП ДІЙ: 
СТРУКТУРНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ
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Інформаційна система про медичні послуги та послуги по догляду
Мета: Надати інформацію про медичні послуги та послуги по догляду

Дія полягає у запуску або розвитку системи інформування пацієнтів з України (українською мовою) про 

медичні та соціальні послуги.

Джерела інформації:
• телефонна інфолінія – розвиток інфолінії Національного фондy здоров’я (NFZ),

• веб-сайт – розробка веб-сайту Національного фондy здоров’я (NFZ),

• інформаційні пункти.

Складовою системи будуть інформаційні пункти (інформаційні центри з питань медичного обслуговування 

та догляду, OIUMO), широко доступні в районі більших осередків воєнних біженців з України, особливо у 

великих пунктах прийому чи в органах місцевого самоврядування. У сферу діяльності OIUMO входитиме 

надання інформації як про можливість отримання медичних та соціальних послуг, так і про спосіб створення 

довіреного профілю, облікового запису пацієнта (IKP), правил користування пільгами щодо сфери репродук-

тивного здоров’я, а також допомогу в записі на прийом до лікаря.

Роботу всієї системи буде координувати національна інфолінія та веб-сайт, які відповідним чином відпові-

дають за управління трафіком користувачів.

Орієнтовний кошторис
Нижче наведено оцінку витрат на вищезазначену діяльність зі спрощеними припущеннями.

Розподіл Величина Кратність Одинична вартість 
/ місяць Вартість на рік

Інфолінія особа 50 6 000 3 600 000

Підтримка веб-сайту команда 1 20 000 240 000

Інформаційний центр з питань медичного обслуговування та догляду, (OIUMO):

Оренда приміщення 20 м2 20 2 000 480 000

Обладнання комплект 20 20 000 400 000

Працевлаштування 3 особи 20 18 000 4 320 000

Разом 9 040 000

Графік
Інфолінія Національного фондy здоров’я (NFZ) в даний час працює, як і веб-сайт, надаючи основну інфор-

мацію. Очікується подальший розвиток цих інструментів.

Інформаційні центри з питань медичного обслуговування та догляду (OIUMO), можна буде запустити 

протягом 5-6 місяців з моменту прийняття рішення про їх відкриття. Потім необхідно буде розробити сферу 

діяльності OIUMO, визначити джерело фінансування та оголосити набір інституцій, які будуть готові вико-

нувати ці завдання, до яких переважно мають входити органи місцевого самоврядування та недержавні 

установи.
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Дія 2: Запуск закладів первинної медико-санітарної допомоги (первинна медико-
-санітарна допомога та гінекологічнo-акушерськi послуги), що послуговуються 
українською мовою

Мета: Надання первинно медико-санітарної допомоги та гінекологічнo-акушерських послуг для 
пацієнтів з України

Діяльність полягає у розвитку пунктів первинно медико-санітарної допомоги та гінеколого-акушерських 

пунктів із залученням україномовного персоналу, зокрема на етапі прийому. Клініки будуть створені як 

нові суб’єкти або (частіше) як консультаційні центри в рамках більших центрів первинно медико-санітарної 

допомоги поблизу більших скупчень воєнних біженців з України. Персонал до клінік буде набиратись 

з-поміж україномовних осіб. Лікарів і медсестер, які мають тимчасове право виконувати професію, заохо-

чуватимуть адаптувати свою професійну кваліфікацію до стандартів і вимог, встановлених національним 

законодавством.

Також слід припустити, що в середньостроковій перспективі будуть створені приватні медичні кабі-

нети або спеціалізовані послуги в рамках недержавної системи, що будуть спеціалізуватися на наданні 

медичних послуг українцям і вихідцям з України.

Правила фінансування відповідатимуть принципам фінансування первинно медико-санітарної допо-

моги у вигляді капітаційної ставки за послуги лікаря та медсестри первинно медико-санітарної допомоги, а 

у випадку гінекологічнo-акушерських клінік – на основі діючих ставок Національного Фонду Здоров’я (NFZ). 

Інші принципи роботи цих клінік також будуть аналогічними тим, що діють для громадян Польщі.

Для того, щоб стимулювати процес створення таких клінік, допоможуть гранти на їх розвиток (облад-

нання). Пропонований грант становитиме 50 000 PLN на клініку (близько 2 тис. підопічних).

Орієнтовний кошторис
Нижче наведено оцінку витрат на вищезазначену діяльність зі спрощеними припущеннями.

Розподіл Величина Кратність Одинична вартість Вартість на рік

Капітаційна ставка ПМСД особа 1000 000 180 180 000 000

Капітаційна ставка акушерки ПМСД жінка 500 000 45  22 500 000

Річний кошт гін.-акуш. клініки жінка 500 000 50 25 000 000

Гранти на обладнання клініки клініка 500 50 000 25 000 000

Разом 252 500 000

Графік
Зараз в Польщі працюють установи, які працевлаштовують україномовний персонал. Створення нових 

клінік, що потребує підписання відповідних договорів з Національним фондом здоров’я (NFZ), вимагає не 

менше 3-6 місяців часу.

Запуск системи визнання грантів та виплата коштів із грантів – це перспектива близько 1 року з 

моменту прийняття відповідного рішення.
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Дія 3: Запуск дистанційного психологічного консультування українською мовою
Мета: Надавати дистанційну психологічну підтримку українською мовою

Дія полягає у розширенні підтримки та психологічної допомоги, яку надає Національний фонд здоров’я 

(NFZ) в рамках інфолінії, на консультування українською мовою у вигляді телефонних консультацій та 

відеорозмов.

Дія вимагає залучення осіб, які володіють вищезазначеною мовою та мають компетенції у галузі 

психології.

Розподіл Величина Кратність Одинична вартість 
/ місяць Вартість на рік

Річні витрати психологічної клініки особа 100 10 000 12 000 000

Гранти на обладнання клініки 
(одноразово) клініка 100 30 000 3 000 000

Разом 15 400 000

Графік
Зараз у Польщі працюють психологічні центри, які працевлаштовують персонал, який володіє українською 

мовою. Масштаби їх діяльності та доступність невідомі.

Створення нових клінік, які б працювали у формі телемедицини, що вимагає підписання відповідних 

договорів з Національним фондом здоров’я (NFZ), і, можливо, надання технологічного гранту, вимагає не 

менше 3-6 місяців з моменту прийняття відповідних рішень.

Дія 4: Запустити психологічно-психіатричне консультування (центрy психічного 
здоров’я)

Мета: Надати психологічно-психіатричну підтримку українською мовою
Дія полягає у започаткуванні поблизу великих осередків воєнних біженців з України центрів психічного 

здоров’я для дорослих (ЦПЗ), в яких будуть пропонувати комплексну та скоординовану допомогу в кризових 

ситуаціях і проблемах психічного здоров’я на базовому рівні, в рамках існуючих центрів або як незалежні 

організації, що наймають персонал, який володіє українською мовою. ЦПЗ працював би подібно до нових 

центрів типу Б.

До складу ЦПЗ входитимуть:

• реєстраційно-координаційний пункт (рішення, розроблене в рамках реформи польської 

психіатрії),

• клініка психічного здоров’я

• команда громадського лікування,

• денне відділення,

На один центр буде припадати 100 тис. осіб, які перебувають у Польщі як воєнні біженці з України. На 

практиці це означає створення 4-6 центрів, розташованих у найбільших містах.

Окрім ЦПЗ для дорослих, необхідно створити відповідні громадські центри психологічно-психотера-

певтичної допомоги дітям і підліткам – І референтний рівень (психологічні клініки).
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Орієнтовний кошторис
Нижче наведено оцінку витрат на вищезазначену діяльність зі спрощеними припущеннями.

Розподіл Величина Кратність Одинична вартість Вартість на рік

ЦПЗ для дорослих ЦПЗ 5 7 000 000 35 000 000

Центр психологічної та 
психотерапевтичної допомоги для 
дітей та підлітків

Центр для 
дітей та 
підлітків

20 600 000 12 000 000

Гранти на обладнання клініки клініка 25 60 000 1 500 000

Разом 48 500 000

Графік
Зараз в Польщі діють центри психічного здоров’я, запущені в рамках реформи психіатричної допомоги. У 

більшості з них україномовні спеціалісти не працюють, що необхідно для проведення такої терапії.

Створення нових центрів або розвиток існуючих, що працюють у стаціонарній формі, пов’язане з підпи-

санням відповідних договорів з Національним фондом здоров’я (NFZ), та можливим наданням технологіч-

ного гранту, потребує не менше 3-6 місяців з моменту прийняття відповідних рішень.

Дія 5: Запуск центрів догляду для неповносправних осіб, які прибувають з України
Мета: Надання допомоги неповносправним особам (особам похилого віку, особам з інвалідністю, 
хронічно хворим)

Особі, яка потребує цілодобового догляду, яка за віком, хворобою чи інвалідністю не здатна самостійно 

функціонувати в повсякденному житті, якій не можна забезпечити необхідну допомогу у вигляді 

опікунських послуг, надається право на розміщення в осередку соціальної допомоги. Мешканці Польщі, 

охоплені таким видом опіки, зазнають з цього приводу певних витрат, а в разі неможливості їх понести, 

вмикається аліментаційний механізм. У випадку воєнних біженців з України ця система фінансування 

такого перебування виглядає неможливою.

Відповідно до положень Закону про соціальну допомогу, біженці мають право на отримання соціальної 

допомоги у фінансовій або нефінансовій формі, вартість якої покриває муніципалітет. У випадку воєнних 

біженців з України ці положення не застосовуються. Пропоноване рішення полягає в підтримці органів 

місцевого самоврядування у забезпеченні соціальної допомоги для неповносправних осіб і водночас у ство-

ренні сприятливих умов для цих осіб у їхньому мовному та культурному середовищі.

Отже, запропонована дія полягає у відкритті осередків стаціонарного соціального захисту для осіб, 

які тікають від війни в Україні. Ці центри працюватимуть відповідно до Положення про осередки соціаль-

ного догляду (OPS). Можливо, необхідно ввести окремі нормативні акти щодо порядку направлення до цих 

закладів та деякі інші детальні питання щодо кваліфікації персоналу

Орієнтовний кошторис
Нижче наведено оцінку витрат на вищезазначену діяльність зі спрощеними припущеннями.
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Розподіл Величина Кратність Одинична вартість 
/ місяць Вартість на рік

Річна вартість догляду особа 100 48 000 192 000 000

Гранти на обладнання центру 
(одноразово)

центр /100 
осіб 40 3 000 000 120 000 000

Разом 312 000 000

Графік
Зараз у Польщі діють стаціонарні центри соціальної допомоги (OPS), які працюють і керуються місцевими 

органами влади чи установами/приватними особами. У більшості з них україномовний персонал не працює.

Створення нових центрів соціальної допомоги, переважно з небюджетними джерелами фінансування, 

пов’язане з підписанням відповідних договорів і, можливо, наданням гранту на розвиток. Ці заходи потре-

бують не менше 3-6 місяців з моменту прийняття відповідних рішень, а при необхідності ширшого обсягу 

інвестиційних/налагоджувальних робіт – 1-2 роки.

ТИП ДІЙ: 
ЗМІСТОВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

Дія 1: Віддалені послуги перекладу «за запитом»
Мета: Допомога в наданні медичних послуг особам, які тікають від війни в Україні

Діяльність полягає у створенні кол-центрів/відео кол-центрів, де навчені особи будуть перекладати розмову 

між лікарем (або іншим медичним персоналом) і пацієнтом – воєнним біженцем, який недостатньо володіє 

польською мовою.

Сервіс буде безкоштовним для закладів і пацієнтів, та фінансуватиметься з окремого джерела за 

рахунок медичного страхування. Для забезпечення гнучкого доступу до послуг, відповідно до фактичних 

потреб, сервіс вимагатиме залучення достатньої кількості перекладачів, а з часом він буде 

підтримуватися штучним інтелектом та ін. Передбачається можливість призначення гранту на запуск 

сервісу, трьома потенційними операторами послуг.

Орієнтовний кошторис
Нижче наведено оцінку витрат на вищезазначену діяльність зі спрощеними припущеннями.

Розподіл Величина Кратність Одинична вартість 
/ місяць Вартість на рік

Річна вартість перекладача особа 100 8 000 9 600 000

Гранти на обладнання центру 
(одноразово) центр 3 1 000 000 3 000 000

Разом 12 600 000
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Графік 
Розробка критеріїв та оголошення конкурсу на запуск сервісу триватиме не менше 3-6 місяців з моменту 

прийняття рішення про його запуск. Потім проведення конкурсy і поступовий запуск сервісу, займає ще 

приблизно 6 місяців.

Повна функціональність має бути доступною протягом 1-2 років з моменту прийняття рішення.

Дія 2: Інформація, яка замінює медичну документацію пацієнтів з України на 
платформі pacjent.gov.pl

Мета: Надання доступу до основної інформації про пацієнта з України
Діяльність полягає у запуску функції збору даних про стан здоров’я та історії хвороби воєнних біженців з 

України. Дані будуть зібрані у формі «Анкети здоров’я та хвороби», подібної до запровадженої профілак-

тичної анкети 40+, доступної для польських пацієнтів в Обліковому записі пацієнта (pacjent.gov.pl).

Анкету будуть заповнювати пацієнти або уповноважені особи. Дані з анкети будуть доповнені інфор-

мацією про ліки та послуги, які доступні на веб-сайті pacjent.gov.pl. Анкету зможуть заповнити пацієнти за 

підтримки персоналу OIUMO (див. нижче).

Дані будуть доступні польською, українською та, можливо, англійською мовами.

Орієнтовний кошторис
Нижче наведено оцінку витрат на вищезазначену діяльність зі спрощеними припущеннями.

Розподіл Величина Кратність Одинична вартість 
/ місяць Вартість на рік

Вартість реалізації (одноразова) анкета 1 10 000 000 10 000 000 

Вартість обслуговування центр 1 100 000 1 200 000 

Разом 11 200 000 

Графік
Розробка концепції анкети та відповідних словників вибраних мов займe близько 6 місяців.

Наступні 6 місяців потрібно для впровадження в систему P1, тестування та надання доступу користу-

вачам до gabinet.gov.pl та pacjent.gov.pl.

Дія 3: Застосування багатомовних збірників медичної термінології
Мета: Запровадження багатомовної електронної медичної документації

Дія полягає у використанні збірників формалізованої медичної термінології, що мають у системах 

електронної документації, версію, серед іншого, українською мовою.

Багатомовні збірники найменувань дозволять вести електронні медичні записи різними мовами та за 

потреби здійснювати гнучкі переклади.

Багатомовні збірники термінології включають такі класифікації:

Collections of multilingual nomenclature include the following classifications:

• ICD-10 та (після впровадження) ICD-11,
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• АТС – термінологія та класифікація лікарських засобів,

• LOINC – термінологія лабораторних процедур і інших обраних понять у сфері охорони здоров’я,

• SNOMED – комплексна термінологія, що стосується медицини та охорони здоров’я.

Орієнтовний кошторис
Нижче наведено оцінку витрат на вищезазначену діяльність зі спрощеними припущеннями.

Розподіл Величина Кратність Одинична вартість Вартість на рік

Переклад словників термін 500 000 5 2 500 000

Впровадження багатомовних  
словників у P1 словник 5 1 000 000 5 000 000

Разом     7 500 000

Графік
Деякі словники (наприклад, ICD-10) вже використовуються, і використання іншомовної версії полягає лише 

у впровадженні форм із можливістю заміни еквівалентних понять однаковим кодом. У цьому випадку ефект 

можна отримати протягом приблизно 6 місяців.

У випадку LOINC і SNOMED, необхідно виконати або завершити переклад і перевірити його. У цьому 

випадку на ефект багатомовності доведеться чекати 1-2 роки.

ТИП ДІЙ: 
ПРОФІЛАКТИЧНИЙ

Дія 1: Вакцинація дітей і дорослих
Мета: Отримання імунітету та захисту від окремих інфекційних захворювань

Дія полягає у виявленні відсутності вакцинації дітей та дорослих воєнних біженців з України, а також 

у проведенні безкоштовної вакцинації. Виявлення імунодефіциту та можливих стійких інфекцій буде прово-

дитися в рамках оформлення медичної документації (див.: Інформація, яка замінює медичну документацію 

та огляд здоров’я дітей).

У разі обов’язкових щеплень однаковий статус має стосуватися як воєнних біженців, так і громадян 

Польщі.

Передбачається, що існують певні недоліки в рівні вакцинації дітей-біженців стосовно календаря 

щеплень, який діє в Польщі. Звідси виникає потенційна необхідність їх доповнення.

Розподіл Величина Кратність Одинична вартість Вартість на рік

Кількість дітей-біженців особа 500 000 100 50 000 000

Разом    50 000 000

Графік
Діти-біженці мають право на охорону здоров’я і порівняно часто є пацієнтами лікарів первинно медико-са-

нітарної допомоги в Польщі. Отже, доповнення календаря щеплень може розпочатися без затримки.
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Дія 2: Огляд здоров’я дітей
Мета: Відновити основну медичну інформацію про дитину та її розвиток

Розвиток дітей-мешканців Польщі підлягає нагляду у формі так званих оглядів, проведених сімейними ліка-

рями. Це плановий періодичний огляд кожної дитини, який проводяться на окремих етапах її розвитку з 

метою оцінки його правильності. Такий огляд проводять у новонароджених віком до 4 тижнів, а також дітей 

2, 4, 6, 10 років і підлітків 14, 16, 18 років. Основною метою є раннє виявлення захворювань і вад розвитку, 

щоб вчасно зупинити їх розвиток і провести відповідне лікування.

Дані з огляду збираються в медичній документації клініки первинно медико-санітарної допомоги і 

записуються в книжку здоров’я дитини.

Таких даних про дітей воєнних біженців з України польські сімейні лікарі не мають. Тому доцільно 

проводити огляди українських дітей, починаючи з первинного огляду, незалежно від календаря оглядів.

Дані повинні бути зібрані в системі P1 (що уможливлює збір, аналіз та спільне використання цифрових 

ресурсів про медичні події), а потім зробити його доступним для лікарів, уповноваженим опікунами дитини, 

на сторінках веб-сайтів pacjent.gov.pl та gabinet.gov.pl.

Орієнтовний кошторис
Нижче наведено оцінку витрат на вищезазначену діяльність зі спрощеними припущеннями.

Розподіл Величина Кратність Одинична вартість 
/ місяць Вартість на рік

Вартість реалізації (одноразова) анкета 1 10 000 000 10 000 000

Вартість обслуговування/місяць центр 1 100 000 1 200 000

Разом 11 200 000

Графік
Розробка концепції книжки огляду в електронному варіанті та відповідних словників вибраними мовами 

займає близько 6 місяців.

Наступні 6 місяців потрібні для впровадження в систему P1, тестування та надання доступу користу-

вачам до gabinet.gov.pl, та pacjent.gov.pl.

ТИП ДІЙ: 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З УКРАЇНИ ЗА ПРОФЕСІЯМИ, ПОВ’ЯЗАНИМИ 
З ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

Дія 1: Працевлаштування медичного персоналу, який володіє українською мовою
Мета: Надання воєнним біженцям з України допомоги в наданні медичних послуг та послуг по 
догляду
Дія полягає у започаткуванні для вихідців з України підготовчого навчання в галузі:

• знання польської мови,

• професійної кваліфікації.
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Елементом дії є визнання професійних дипломів (можливо нострифікація). Тимчасовим рішенням є 

працевлаштування спеціалістів з України на період адаптації (робота «асистента»).

Орієнтовний кошторис
Нижче наведено оцінку витрат на вищезазначену діяльність зі спрощеними припущеннями.

Розподіл Величина Кратність Одинична вартість Вартість на рік

Кількість потенційних працівників у 
секторі охорони здоров'я та догляду особа 100 000 1000 100 000 000

Кількість пунктів проведення занять пункт 500 10 000 5 000 000

Разом    105 000 000

Графік
Час, потрібний на запуск вищезгаданих дій пов’язаний з необхідністю оголошення конкурсів на постачаль-

ників освітніх послуг, та укладання з ними контрактів, що, за оцінками, становить приблизно 6 місяців з 

моменту прийняття рішення з цього питання.

Дія 2: Підтримка посередництва у працевлаштуванні громадян України у сфері 
охорони здоров’я та соціального забезпечення

Мета: Забезпечити гнучкий механізм працевлаштування громадян України у сфері охорони здоров’я 
та соціального забезпечення 

Дія полягає у підтримці посередницьких послуг (допомоги) у працевлаштуванні воєнних біженців з України у 

сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення, шляхом координації та надання інформації на додаток 

до існуючої пропозиції.

Послуги цього типу можуть надавати служби зайнятості або – від їх імені – зовнішні компанії та недер-

жавні організації, а також комерційні компанії.

Ключовим припущенням є забезпечення:

• належної підготовки осіб, які шукають роботу, до виконання своїх обов’язків,

• легальності та гідних умов роботи,

• гнучкості працевлаштування (погодинно, на постійній основі тощо),

• можливості ротації та зміни підопічних-опікунів.

Практичний вимір вищезгаданих дій означатиме запуск інтернет-сервісу, який буде центром для 

сервісів інших установ, а також моніторинг і можливі інтервенції тоді, коли ринкова пропозиція не підходить.

Орієнтовний кошторис
Нижче наведено оцінку витрат на вищезазначену діяльність зі спрощеними припущеннями.

Розподіл Величина Кратність Одинична вартість 
/ місяць Вартість на рік

Вартість реалізації (одноразова) сайт 1 100 000 100 000



ГОСТИННА 
ПОЛЬЩА 
2022+

84

5. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ІНШІ ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ

Моніторинг та інтервенції особа 4 8 000 384 000

Разом    484 000

Графік
Час, необхідний для запуску вищезгаданої діяльності, пов’язаний з необхідністю присвоєння вищезазна-

чених функцій до існуючої установи, делегуванням осіб для виконання вищезазначеної діяльності та вико-

нанням робіт для запуску сайту.

Сукупність дій можна реалізувати протягом приблизно 6 місяців від моменту прийняття рішення з 

цього питання.

4. Закінчення

Вищезазначені заходи направлені на конкретні питання, які зосереджені на визначених цілях, забезпечених 

попереднім кошторисом витрат і оцінкою термінів виконання.

Ці заходи мають бути доручені конкретним виконавцям, іноді установам місцевого самоврядування 

або недержавним, а також державним установам (таким як Національний фонд здоров’я (NFZ).

Усі ці дії важливі, але їхня логіка полягає в тому, що вони можуть запускатися окремо та незалежно 

одна від одної.

Кожен з перерахованих заходів є потенційним проєктом/програмою зі своїм бюджетом, системою 

управління та нагляду, термінами реалізації тощо. У цьому сенсі кожен вид діяльності можна представити 

як починання, яке можуть запустити його потенційні ініціатори та засновники.

На національному рівні доцільно було б започаткувати координацію цих та інших заходів у сфері 

охорони здоров’я для воєнних біженців з України. Це рекомендовано з огляду на множинність ініціатив та 

заходів і водночас їх фрагментарний характер.



6.
АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ПРАВО 
Вітольд Клаус

Марта Гурчиньска



Діюче законодавство має враховувати 
перетворення Польщі на країну  
з великою присутністю іноземців  
у суспільстві. Необхідно зменшити 
бюрократію у процедурах легалізації 
роботи та перебування для всіх мігрантів 
на центральному рівні та підготувати 
інтеграційну політику на місцевому 
рівні, забезпечивши основу для побудови 
згуртованих і мультикультурних спільнот.
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1. Вступ

Закон намагається встигати за ситуацією, що змінюється, тому прийнятий 12 березня 2022 р. «Закон 

про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України» (далі – 

Спецзакон) вже на момент завершення тексту був оновлений, а подальші зміни знаходяться на стадії 

розробки. З цієї причини в цьому тексті ми не будемо зосереджуватися на необхідності внесення 

незначних і дуже детальних змін до польських нормативних актів, а зосередимося більше на загальних і 

основних питаннях, тобто на напрямках основних змін, які, на нашу думку, мають відбутися. У подальших 

міркуваннях ми не будемо зосереджуватися лише на особах, які тікають з України, тому що діяльність 

адміністрації та правові питання повинні бути розроблені набагато ширше, беручи до уваги як інших 

мігрантів і мігранток, що вже проживають в Польщі, так і тих, хто захоче оселитися в нашій країні і яких 

шукатиме польська економіка. Проте текст містить кілька пропонованих змін, які б полегшили інтеграцію 

біженців з України в Польщі і які не повинні викликати суперечок.

2. Поточний стан справ

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. Вважалося, що кожна 

особа, яка проживає в Польщі, повинна пристосуватися до умов діяльності польської адміністрації, отже, 

повинна спілкуватися мовою (не тільки польською, а й офіційною) та повиннa знати та розуміти роботу та 

компетенції польських установ. Державні службовці не лише не були готові працювати з вихідцями з інших 

країн (та часто з інших культур, у тому числі правових), але й не хотіли розуміти ці умови. Вони також часто 

використовували стереотипи або навіть проявляли ксенофобну поведінку (Варат 2008; Клаус 2010; Клаус 

та Фрелак 2010; Скшипчак та Кулік 2011). Таким чином, місце, яке працює з 2014 року, як Пункт обслугову-

вання іноземців у Люблінській ратуші, було певним винятком на мапі Польщі (https://lublin. eu/mieszkancy/

partycypacja/lublin-dla-wszystkich/cudzoziemiecka-w-lublinie/punkt-obslugi-cudzoziemcow/).

Другу групу установ становили ті, що спеціалізувалися на роботі з мігрантами та мігрантками. Ці 

заклади також можна розділити на дві групи. Першими були заклади соціального захисту, переважно 

районні центри допомоги сім’ям, які проводили інтеграційні програми для біженців та біженок. Однак, 

оскільки ці групи завжди були нечисельними в Польщі, було небагато державних службовців готових 

працювати з ними, і вони обмежувалися лише кількома великими містами Польщі. Таким чином, ця система 

була побудована на поодиноких особах та їхніх ресурсах, і тому не становила справжньої системи (Фрелак, 

Клаус і Вішнєвскі 2007; Павляк 2013; Верховна контрольна палата Польщі (NIK) 2015). Другу групу стано-

вили відділи у справах іноземців у воєводських управліннях, які видають дозволи на проживання та роботу, 

та Управління у справах іноземців, що веде переважно провадження щодо надання міжнародного захисту 

іноземцям. Ті заклади, де заявниками були переважно особи без польського громадянства, були роками 

критиковані за відсутність відповідної адаптації для обслуговування цієї групи осіб, в тому числі насамперед 

відсутність належної міжкультурної чутливості та знання іноземних мов серед державних службовців. 

Традиційно, ці установи мали недофінансування та характеризувалися високою плинністю кадрів. В останні 

роки через велику бюрократію вони показали свою глибоку неефективність у швидкому вирішенні питань, 

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/lublin-dla-wszystkich/cudzoziemiecka-w-lublinie/punkt-obslugi-cudzoziemcow/
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/lublin-dla-wszystkich/cudzoziemiecka-w-lublinie/punkt-obslugi-cudzoziemcow/
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/lublin-dla-wszystkich/cudzoziemiecka-w-lublinie/punkt-obslugi-cudzoziemcow/
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які вони розглядали, що призвело до затримок у видачі рішень на багато місяців (Клаус 2009; Клорек та 

Клаус 2013; Верховна контрольна палата Польщі (NIK) 2019).

Подібно до установ, польське законодавство також або не помічало присутності осіб у Польщі, які не 

володіють польською мовою чи мають інше громадянство, або розвивало бюрократичні системи подачі 

заявок на роботу чи проживання, створюючи черги в установах, що призвело до розвитку системи (не 

завжди професійної, а іноді навіть шахрайської) зовнішнього консультування з питань легалізації прожи-

вання та дозволяючи багатьом особам функціонувати в умовах певного юридичного призупинення (з 

певною формою легального проживання та нелегальної роботи).

Після початку російської агресії проти України 24 лютого 2022 року польська влада швидко почала 

розбудовувати нову правову систему для осіб, які тікають від війни в Україні. Слід наголосити на кількох 

надзвичайно важливих її елементах:

• Суттєве спрощення перетину кордону (доступне кожному) та реєстрації перебування;

• Покладання на органи місцевого самоврядування в реєстрації свого перебування та надання 

підтримки, результатом чого є децентралізація системи та полегшення доступу до установ на 

місцевому рівні, що призводить до зменшення черг;

• Запровадження безпеки довгострокового проживання для осіб, які перетнули кордон після 24

лютого – отримання права на тимчасове проживання в Польщі терміном на 3 роки без виконання

будь-яких додаткових умов;

• Пропозиція широких і різноманітних типів підтримки та пільг для осіб, які тікають з України – 

безумовний доступ до ринку праці та можливість ведення бізнесу (без будь-яких додаткових 

дозволів), право на соціальну допомогу, медичне обслуговування або освіту, сприяння 

нострифікації прав/дипломів;

• Введення осіб, які тікають з України, в існуючі в Польщі системи та запобігання побудові пара-

лельних систем допомоги – це стосується, зокрема, питань працевлаштування, охорони здоров’я

та соціальної допомоги.

Ці норми створюють нову реальність у нашій країні, досі невідому – залучаючи велику групу установ до 

обслуговування мігрантів та мігранток, які досі не мали або мали невеликий досвід у цій галузі.

Бажання підтримати осіб, які тікають від війни в Україні, також викликало велику емпатію. Вони дозво-

лили швидко зрозуміти, що з особами, які тікають від війни в Україні, потрібно спілкуватися зрозумілою 

для них мовою, тому швидко були створені листівки та інформаційні щити українською мовою, а також, під 

час візитів до установ, почали користуватися допомогою осіб, що здійснювали переклад, яку часто органі-

зовували самі установи. Крім того, в деяких органах місцевого самоврядування введено уповноважених чи 

спеціальних посадових осіб, відповідальних за координацію діяльності з підтримки громадян України. Ці дії, 

постульовані тривалий час експертами та експертками, впроваджувалися в надзвичайно швидкому темпі.

3. Необхідні дії

Нинішня ситуація, хоч і пов’язана з прийманням Польщею воєнних біженців з України, має призвести до 

глибокого переосмислення та переоцінки всієї міграційної політики Польщі. Неможливо обійти стороною 

інші, різні групи мігрантів і мігранток, які вже перебувають на території Польщі. Серед них слід зазначити:
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• Біженців та біженок з Білорусі, які втекли з країни безпосередньо до Польщі або через Україну і

лише тепер прибувають до Польщі;

• Осіб, які перебувають у Польщі під міжнародним захистом

• Мігрантів та мігранток, які вимушено потрапляють до Польщі через польсько-білоруський кордон

• Українців та українок, які перебували в Польщі до 24 лютого 2022 року, – це велика кількість осіб,

що включає близько 1,5 мільйона (Центральний статистичний офіс Польщі (GUS) 2020), до якої

ставилися маргінально через правила Спецзакону;

• Мігрантів та мігранток з інших, більш віддалених країн, наприклад, азійських, які вже є на нашому

ринку праці або опиняться на ньому найближчим часом з різних причин (наприклад, через поточну

нестачу чоловіків для виконання роботи, наприклад, на будівництві чи транспорті, прогалину, яку

до цього часу заповнювали громадяни України).

Розробка діяльності публічної адміністрації в широкому розумінні та зміна законодавства щодо підтримки 

осіб з досвідом міграції має ґрунтуватися на кількох основних принципах:

• Виходити з ідеї невід’ємності гідності кожної особи, хоча це може здаватися очевидним, цим

принципом не завжди керується польський законодавець під час розробки нормативних актів.

Вони не можуть бути ксенофобськими та повинні бути доступними для всіх, включаючи мігрантів,

до всього каталогу основних прав людини, в тому, зокрема, як право на приватність та захист

сімейного життя, а також ефективний судовий контроль за всіма рішеннями, прийнятими у його/

її справі. Також не можна розділяти різні категорії осіб, оскільки це призведе до соціальної напруги;

• Закон повинен виконувати захисну функцію та приділяти особливу увагу особам з особливими

потребами, які потребують додаткової підтримки чи захисту

• Необхідно сприяти активності мігрантів, а не перешкоджати цьому – мати впевненість, що вони

зможуть приймати рішення щодо свого життя, а не замінювати їх в цьому відношенні або переда-

вати цю владу іншим особам (наприклад, громадянам Польщі, які отримують субсидії на житло

для біженців);

• Закон і адміністрація повинні відігравати доповнюючу, допоміжну роль, а не втручатися в соці-

альні процеси;

• Діяльність та нові правила мають ґрунтуватися на належному визнанні потреб громади, вклю-

чаючи мігрантів і мігранток, і повинні виникати з діалогу з усіма сторонами, включаючи осіб, які

тікають від війни в Україні.

Необхідні дії на правовому рівні

Запроваджена Європейським Союзом (тим)часова Директива1, є надзвичайним успіхом і надзвичайно 

важливим рішенням (була частково імплементована в польське законодавство положеннями Спецзакону). 

Однак сфера її застосування занадто вузька. Положення Директиви Ради ЄС оминають особи, які перебу-

вали на території України до 24 лютого 2022 року, а тому Україна була для них основним місцем прожи-

вання, і хоча вони формально не мали права на постійне проживання в цій країні, вони жили та працювали 

там багато років. Цю категорію осіб виключено, хоча до неї слід віднести осіб, які проживали в Україні не 

1 Альтернативність назв є результатом різного офіційного перекладу назви директиви (тимчасової), а також 
юридичної установи «тимчасового захисту», передбаченої в законі про надання захисту іноземцям на території 
Польщі, транспонуючи положення директиви в польську правову систему.
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менше 5 років до початку війни. Крім того, особи, зазначені у ст. 2 п. 3 рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 

4 березня 2022 року, тобто ті, які не можуть повернутися до країни чи регіону походження в безпечних і 

стабільних умовах, повинні отримати обов’язковий захист, а не всього лише факультативний – тим більше, 

що відповідно до інших нормативів ЄС щодо повернення (Директива 2008/115/WE) у такій ситуації ці 

особи не можуть бути вигнані з території Європейського Союзу.

Європейська комісія повинна також запровадити механізм, який би запобігав ризику потрапляння в 

незадокументоване перебування осіб, які тікають з України, на яких не поширюється дія Директиви про 

тимчасовий захист. Адже не можна допустити, щоб через правове регулювання в окремих державах-членах, 

перебування цих осіб на території ЄС стало нерегульованим.

Європейська Комісія у співпраці з державами-членами також має спланувати та запровадити меха-

нізм безпечного переміщення осіб, які тікають з України, між різними державами-членами. Зараз відбува-

ється т. зв. спонтаннe переселення, що не завжди безпечнe для мігрантів. Однак цей вид пошуку нового 

місця проживання в ЄС не повинен бути обмежений. Однак, безумовно, його треба структурувати, ввести 

додаткові механізми підвищення безпеки переміщення осіб, які тікають від війни, на території ЄС, і збирати 

ці дані. Однак варто також запровадити додатковий механізм для заохочення переміщення із територій 

країн, що межують з Україною, до інших держав-членів, що призведе до збалансування тягаря підтримки 

між різними країнами. Ця система має базуватися на: співпраці між державами-членами; добровільності; 

наданні повної інформації щодо прав, до яких мають доступ особи, які тікають з України в кожній із держав-

членів; прагнення вирівняти рівень цих повноважень на рівні ЄС; координація поїздок та супровід у пошуку 

місця проживання; надання транспортних засобів, у разі бажання повернутися в Україну.

Польський уряд має активно шукати та співпрацювати у реалізації всіх вищезгаданих тверджень.

Польський Спецзакон також має охоплювати додаткові групи осіб, які в ньому не згадуються:

• У своєму каталозі суб’єктів він повинен охоплювати саме групу, зазначену в ст. 2 п. 1 і 2 рішення

Ради (ЄС) 2022/382. Наразі цей каталог обмежений – до нього не входять члени сімей громадян

України, крім подружжя, а також особи, які проживають у цій країні на постійній основі. В іншому

випадку це призводить до необхідності дублювати процедури та створювати паралельну

систему, керовану Управлінням у справах іноземців, для невеликої групи осіб, які звертаються за

тимчасовим захистом відповідно до Директиви, а не відповідно до Спецзакону;

• На подібних умовах підтримку отримають також особи з українським громадянством, які приїхали

до Польщі до 24 лютого 2022 року. Немає жодних підстав для того, щоб по відношенню до них

застосовувати інші правила – на даний момент вони також не можуть повернутися до своєї країни 

походження (перш за все це стосується чоловіків, які в разі повернення до України не могли б з неї

виїхати). Права, передбачені Спецзаконом, повинні стосуватися, перш за все, легальності перебу-

вання, права на працю та відкриття господарської діяльності, а також права на охорону здоров’я.

Питання виплат соціальної допомоги мають залежати від фактичного доходу – як і для польських

громадян;

• Особам без громадянства України, які тікають з України, необхідно надати довше право на

легальне перебування в Польщі – цей термін не може бути обмежений лише 15 днями (як існує

зараз), тому що за цей час часто неможливо навіть організувати собі повернення в країну похо-

дження – якщо це повернення взагалі можливе.

Слід припинити практику різного ставлення до осіб, які шукають міжнародного захисту, на 
різних ділянках польського кордону. Щодо осіб, які перетинають польсько-білоруський кордон, 
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мають також бути розпочаті відповідні адміністративні провадження, зокрема – насамперед, у 
разі заяви про таке бажання – провадження щодо надання міжнародного захисту. У випадку з 
особами, які не заявлять про потребу в захисті, процедури обов’язку повернення мають бути 
здійснені з дотриманням усіх процедурних гарантій. Слід також скасувати зону заборони в’їзду 
на прикордонні території та відмовитися від надмірної мілітаризації польсько-білоруського 
кордону. Це звільнило б значні фінансові та кадрові ресурси для підтримки біженців з України.

Необхідно зменшити бюрократизм в адміністративних процедурах. Вони також були 
надмірно та непотрібно розширені у Спецзаконі. Для цього необхідно негайно відмовитися від 
обов’язку реєстрації працевлаштування особою, уповноваженою на роботу без дозволу відпо-
відно до Спецзакону на порталі praca.gov.pl. 

Вже зараз про кожен вид зайнятості роботодавець в обов’язковому порядку повідомляє 
Заклад соціального страхування (ZUS) (обов’язкова реєстрація кожного договору, в тому числі 
договору підряду), тому є зайвим дублювання реєстраційних дій. Подібні рішення не поширю-
ються на жодну іншу групу мігрантів, які мають право працювати без дозволу в Польщі. Таким 
чином, обов’язок додаткової реєстрації працевлаштування надмірно ускладнює процедуру та є 
марним. Це також призводить до подальших проблем, які в майбутньому доведеться вирішу-
вати. Незрозумілим є також обов’язок брати відбитки пальців під час процедури присвоєння 
номера PESEL у всіх осіб. Це не повинно стосуватися тих, хто має біометричний паспорт, тому 
що ці дані можна легко зчитати з цього документа. Це б спростило і прискорило процедури 
реєстрації в муніципалітетах.

Необхідно також перебудувати та суттєво спростити всю систему дозволів на роботу і, 
відповідно, на проживання в Польщі. І так – це саме той момент. Ця система є надто складною 
і надзвичайно важкою для осіб з інших країн, крім України. Вже зараз очевидно, що є потреба у 
працевлаштуванні чоловіків. Багато професій не будуть зайняті жінками. А демографічні прогнози 
свідчать про те, що проблема нестачі осіб працездатного віку в Польщі лише посилюватиметься.

Необхідно посилити захисну роль закону та підтримати найбільш незахищені групи насе-
лення. Йдеться передусім про протидію трудовій експлуатації та захист неповнолітніх без 
опіки. Існуюча система протидії трудовій експлуатації в Польщі, особливо мігрантів, включаючи 
торгівлю людьми для примусової праці, є надзвичайно слабкою. ЇЇ зміцнення потребує змін у 
нормативно-правових актах та розширення Національної інспекції праці. Ця служба має займа-
тися лише захистом прав працівників від дій роботодавців, які ці права порушують, і не може (як 
це відбувається сьогодні) також контролювати законність працевлаштування іноземців та карати 
їх штрафами. Працівник не повинен боятися звернутися до інспекції праці. Необхідно суттєво 
розширити компетенції цієї служби до можливості встановлення наявності трудових відносин 
(згодом, можливе оскарження роботодавцями в трудовому суді), контролю цивільно-правових 
договорів, підтримки працівників і працівниць у стягненні невиплаченої заробітної плати або 
інших належних їм виплат, дати можливість контролю за сільськогосподарськими господар-
ствами тощо. Також необхідно суттєво дофінансувати інспекцію праці – розширити її структури 
та підвищити зарплати інспекторам. Тільки це забезпечить реальну ефективність цієї інституції 
(детальніше про ринок праці у розділі 2).

Більший захист також повинен бути наданий неповнолітнім без супроводу – особливо 
чисельній групі в нинішній воєнній ситуації. Спецзакон запровадив деякі корисні сприятливі 
рішення, але: (1) вони стосуються лише громадян України, a повинні стосуватися всіх неповно-
літніх і одиноких переселенців; (2) не є достатніми – наприклад, тимчасовий опікун отримує 
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заробітну плату лише тоді, коли піклується понад 15 дітей; немає підтримки для тих, хто піклу-
ється про меншу кількість дітей; (3) немає рішень щодо професійної опіки над неповнолітніми 
без супроводу в інших адміністративних процедурах – подібних до тих, що визначені в Спецза-
коні, тобто гарантування як відповідного рівня професіоналізму/підготовки для тих, хто виконує 
цю роль, так і винагороди за цю роботу, яка є надто важливою, щоб базуватися виключно на 
принципі безоплатності.

Зміни у функціонуванні адміністрації

Як ми вже згадували, різні відомства вже зробили перші кроки, щоб зробити свої установи більш сприят-

ливими до осіб без польського громадянства – передусім для українців та українок. Це хороший 

напрямок, який треба продовжувати. Однак у цьому відношенні необхідно вжити подальших кроків:

• Переконатися, що основна офіційна інформація доступна на різних мовах, зрозумілих мігрантам і

мігранткам (так само як у багатьох установах є інформація для сліпих), а також, наприклад, інструкції 

щодо заповнення офіційних форм;

• Забезпечення присутності перекладачів та перекладачок для підтримки осіб, які не розмовляють

польською мовою – подібно до перекладачів жестової мови, частина з них може працювати

віддалено;

• Проведення навчальних курсів для державних службовців у сфері роботи з мігрантами та мігрант-

ками – для всіх, але особливо для тих, хто з ними тісно співпрацює, тобто для осіб з системи соці-

альної допомоги, освіти, охорони здоров’я або зайнятості;

• Працевлаштування в установах осіб (бажано міграційного походження – див. нижче), у тому числі

тих, які координують роботу з мігрантами та є провідниками для нових мешканців муніципалітету;

• Забезпечення того, щоб інформація про муніципалітет була доступна для нових мешканців мовою,

яку вони розуміють.

Надзвичайно важливим елементом підтримки є працевлаштування в установах осіб з міграційним досвідом 

(детальніше про це у розділі 8). Це установи різного рівня, які пропонують різні послуги. Особливо це 

важливо в закладах, які надають підтримку, наприклад, в закладах соціальної допомоги, школах (або інших 

навчальних закладах), установах ринку праці, закладах охорони здоров’я та культури, а також у поліції чи 

міській/муніципальній охороні. Це не лише дає доступ до особи, яка дуже добре знає мову, але також знає 

культуру та звичаї, а отже викликає більшу довіру серед мігрантів та мігранток. Вона також може бути 

провідником для інших чиновників. Це також дає відчуття безпеки новим мешканцям і мешканкам, яким 

легше з нею спілкуватися на різних рівнях. На щастя, у Польщі протягом багатьох років є багато осіб, напри-

клад, з України, які дуже добре знають польську мову, і можна скористатися їхніми навичками та присут-

ністю. Спецзакон передбачає правові можливості (варто, щоб вони залишалися довше і поширювалися на 

всі групи мігрантів). Деякі особи також вже мають польське громадянство, що дозволяє їх працевлаштувати 

на посади, де воно вимагається (наприклад, у поліції). Працевлаштування осіб з України в нинішній ситуації 

очевидне. Однак на місцевому рівні, варто розглянути, чи немає інших більших груп жителів з інших країн у 

даному муніципалітеті та потім працевлаштувати представника або представницю цієї групи. У цьому 

процесі вирішальними є два елементи – знання іноземної мови (української, англійської чи іноді французької 

–залежно від групи та муніципалітету), а також той факт, що в даній установі працює особа з міграційним 

досвідом. Це створює довіру до цього місця також з боку інших осіб з таким досвідом. Але, що важливо, це 



1.

ГОСТИННА 
ПОЛЬЩА 

2022+

93

6.АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ПРАВО

також дає інший погляд на культуру роботи самого закладу – особи, яка не виховувалась у нашому суспіль-

стві та для якої польська мова не є рідною. Завдяки цьому вона здатна визначити непомітні для польок і 

поляків проблеми.

Адміністрація різних рівнів також має помітити цю нову, не малу групу нових мешканців і мешканок 

Польщі, якими є особи з міграційним досвідом, і залучити їх до своєї діяльності, а також в систему суспільних 

консультацій. Для цього адміністрація повинна спеціально вийти до них, запрошуючи їх до своєї діяльності. 

Хорошим прикладом тут є ради мігранток і мігрантів, наприклад та, що діє в Гданську (https://bip.gdansk.

pl/ prezydent-miasta/gdanskie-rady/Rada-Imigrantow-i-Imigrantek,a,2747), але також й інші групи, що склада-

ються з представників громадських організацій, в яких також беруть участь організації мігрантів, як, напри-

клад, у Варшаві (https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/branzowa-komisja-dialogu-spolecznego-ds-cudzoziemcow) 

чи Любліні (https:// lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/komisja-dial/kdo-integracja/). 

Важливими заходами також є стимулювання громадянської активності та підтримка лідерів та лідерок 

нових громад.

Громадські організації довели, яку важливу роль відіграють у суспільстві, миттєво реагуючи на наплив 

осіб, які тікають з України. На жаль, третій сектор не є сильним і стабільним, а в деяких громадах кіль-

кість громадських організацій невелика. Це зумовлено, зокрема, способом фінансування їх діяльності за 

рахунок державних коштів, що полягає у фінансуванні (і лише частковому) проєктів, які вони реалізовують. 

Необхідно змінити функціонування цієї системи та дати можливість органам влади різних рівнів просто 

фінансувати діяльність та існування окремих організацій, які вважаються важливими на центральному, регі-

ональному чи місцевому рівнях.

Оскільки наразі органи місцевого самоврядування надають більшу частину підтримки особам, які 

тікають з України, необхідно створити робочу структуру на місцевому рівні для різних органів та інших 

державних і недержавних установ. Настав час на створення місцевої інтеграційної політики, що визначає 

завдання різних суб’єктів і спосіб побудови нових громад на місцевому рівні (детальніше про це в розділі 7).

Міжгалузева співпраця має відбуватися також на центральному рівні. Необхідно створити міжгалу-

зевий орган, який об’єднає чиновників і чиновниць міністерств, представників та представниць органів 

місцевого самоврядування, громадських та міграційних організацій. Але це не може бути фасадна інсти-

туція, а справді робоча група, з якою влада погоджуватиме свої починання і яка реально впливатиме на 

напрямки діяльності.

В уряді необхідно створити окремий підрозділ, який повністю займатиметься міграційною та інтегра-

ційною політикою нашої країни. Зараз ці завдання розподілені між кількома міністерствами. І хоча централі-

зувати все неможливо, і окремі міністерства завжди будуть відігравати важливу роль у цьому процесі, необ-

хідно призначити єдиний орган, який би координував цю роботу та задавав тон міграційній та інтеграційній 

політиці держави (вони не можуть, як зараз, бути розподілені між різними міністерствами).

Рекомендації

Рівень ЄС
• Запровадження більшого нагляду та додаткових механізмів для підвищення безпеки спонтанного

переселення осіб, які тікають від війни в Україні, з України в межах ЄС та збору даних про ці міграції;

https://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/gdanskie-rady/Rada-Imigrantow-i-Imigrantek,a,2747
https://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/gdanskie-rady/Rada-Imigrantow-i-Imigrantek,a,2747
https://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/gdanskie-rady/Rada-Imigrantow-i-Imigrantek,a,2747
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/branzowa-komisja-dialogu-spolecznego-ds-cudzoziemcow
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/komisja-dial/kdo-integracja/
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• Планування та впровадження додаткового доповнюючого механізму планового переміщення

осіб, які тікають з України, між різними державами-членами;

• Запровадження механізму запобігання ризику потрапляння в незадокументоване перебування та 

крайню бідність осіб, які тікають з України та не підпадають під дію Директиви про тимчасовий 

захист.

Національний рівень
• Розширення списку осіб, на яких поширюється Спецзакон (хоча і не повністю), на інші групи осіб,

які втекли або не можуть повернутися в Україну, а також поширення частини діяльності з

підтримки на інші групи мігрантів і мігранток, таких як білоруси та білоруски, а також інших

біженців та біженок;

• Зменшення бюрократії в процедурах легалізації роботи та проживання – як для біженців з України, 

так і для інших категорій мігрантів;

• Забезпечення захисту та підтримки осіб з особливими потребами або вразливих до експлуатації

– особливо у сфері зайнятості;

• Пристосування різними способами установ різного рівня для обслуговування мігрантів та

мігранток відповідно до їхніх потреб, у тому числі шляхом працевлаштування осіб з міграційним

досвідом в державній адміністрації;

• Підготовка та прийняття локальних політик з інтеграції на місцевому рівні, що забезпечить основу

для побудови згуртованих громад та залучить до цього процесу різні громадські та недержавні

інституції;

• Зміна методу фінансування діяльності громадських організацій – крім фінансування окремих,

замовних заходів і проєктів, ще й фінансування загального функціонування організації, щоб вона

могла досягати цілей, для яких була створена;

• Запровадження міжгалузевого діалогу та співпраці на всіх рівнях управління, включно з організа-

ціями, що об’єднують біженців та біженок з України.

Невідкладні заходи, які необхідно внести до Закону про допомогу:
• Розширення списку осіб, на яких поширюється Спецзакон (хоча і не повністю), на інші групи осіб,

які втекли або не можуть повернутися в Україну, а також поширення частини діяльності з

підтримки на інші групи мігрантів та мігранток, таких як білоруси та білоруски, а також інші біженці 

та біженки;

• Забезпечення захисту та підтримки осіб з особливими потребами або вразливих до експлуатації

– особливо у сфері зайнятості;

• Планування та впровадження додаткового доповнюючого механізму планового переміщення

осіб, які тікають з України, між різними державами-членами;
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Необхідно профінансувати в повному 
обсязі завдання, які державна 
адміністрація доручила органам 
місцевого самоврядування та 
недержавним організаціям, а також 
всі витрати, пов’язані з біженцями, 
включно з рефінансуванням витрат 
на їх утримання.
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1. Передумови – реалії місцевого самоврядування в Польщі

Позицію устрою територіального самоврядування визначають положення Конституції Республіки Польща. Вона 

визначається принципом субсидіарності, оперативним інструментом якої є принцип децентралізації. Досвід 

останніх 30 років свідчить про велику силу та ефективність польського місцевого самоврядування, особливо в 

порівнянні з іншими країнами Центральної та Східної Європи. Європейська хартія місцевого самоврядування1 

вказує на те, що територіальне самоврядування виражає право та здатність місцевих громад керувати 

значною частиною суспільних справ у межах, визначених законом, під свою власну відповідальність та в 

інтересах жителів2.

На початку 90-х років, після прийняття Закону про місцеве територіальне самоврядування Респуб-

ліки Польща3, незалежно від зміни політичного забарвлення центральної влади, у Польщі відбулася 

поступова децентралізація державної влади подібно до положень ст. 15 Конституції Республіки Польща: 

«Територіальний устрій Республіки Польща забезпечує децентралізацію державної влади. Основний тери-

торіальний поділ держави, що враховує соціальні, економічні чи культурні зв’язки та забезпечує тери-

торіальним одиницям здатність виконувати державні завдання, визначається законом» і ст. 163 

Конституції Республіки Польща: «Місцеве самоврядування виконує громадські завдання, які Конституцією 

або Статутом не закріплені за органами інших державних органів»4. В той час, суттєво розширено 

компетенції та обсяг завдань, які виконують органи місцевого самоврядування окремих щаблів. Також 

поступово збільшувалася самостійність органів місцевого самоврядування (ОМС) у їх діяльності.

Так сформувалася система місцевого самоврядування, яка, як і в більшості інших демократичних країн, 

базується на принципі дуалізму – тобто державне управління здійснюється двома секторами: урядом і 

місцевим самоврядуванням, тобто деякі місцеві завдання виконує безпосередньо державна адміністрація, 

підпорядкована відповідним міністерствам, тоді як решта завдань виконує місцева влада, яка представляє 

інтереси місцевої громади.

Державна адміністрація на місцях складається з воєводських управлінь на чолі з воєводою, а місцева 

державна адміністрація складається з 3 етапів/рівнів:

• у воєводстві: маршалкові уряди з маршалком воєводства та воєводськими сеймиками,

• у повіті: повітові старости зі старостою і повітовими управліннями,

• у муніципалітетах: міські уряди з мерами, бурмістрами або урядами муніципалітетів з міськими

головами.

Окрім органів місцевого самоврядування, посаду в кожному воєводстві займає призначений Головою Ради 

Міністрів – Воєвода. Він є головою об’єднаної державної адміністрації, також є наглядовим органом за 

органами територіального самоврядування та органом вищого рівня у розумінні положень про адміністра-

тивні провадження. Воєвода представляє Державну скарбницю в обсязі та на умовах, визначених окремими 

актами. Як представник Ради міністрів відповідає за реалізацію політики уряду у воєводстві.

1 Європейська хартія територіального самоврядування, створена в Страсбурзі 15 жовтня 1985 р., регулює статус 
органів місцевого самоврядування стосовно влади даної держави та стосовно влади інших країн і органів 
місцевого самоврядування, що в них діють. Збірник законів 1994 р. №124, поз. 607.

2 Ст. 1 Європейської хартії територіального самоврядування, створеної в Страсбурзі 15 жовтня 1985 р. Збірник 
законів 1994 р. № 124, поз. 607.

3 Закон про муніципальне самоврядування від 8 березня 1990 р., Журнал законів 2020 поз. 713; 
Закон про повітове самоврядування від 5 червня 1998 р., Журнал законів 1998 р. №91, поз 578; 
Закон про воєводське самоврядування від 5 червня 1998 р., Журнал законів 2020.0.1668;

4 Ст. 15 та ст. 163 Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 р., Журнал законів 1997.78.483
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ПОВІТ

Повіт виконує громадські завдання позамуніципального характеру. Надає послуги мешканцям у досить 

загальному обсязі, в т. ч. утримує та управляє середніми школами, бібліотеками та будинками культури, 

наглядає за будівництвом та ремонтом доріг, а також здійснює соціальну допомогу та протидіє безробіттю 

(Повітові служби зайнятості).

МУНІЦИПАЛІТЕТ

Найменша та основна адміністративна одиниця. До сфери діяльності муніципалітету входять усі громадські 

справи місцевого значення. Муніципалітет відповідає за задоволення основних, конкретних потреб своїх 

жителів, в т. ч. у сфері громадського транспорту, водопроводів та водопостачання, каналізації та водовід-

ведення, соціальної допомоги, народної освіти (базовий рівень), просторового порядку, охорони навколиш-

нього середовища.

Структура самоврядування базується на принципі самостійності та взаємної незалежності, тому окремі 

одиниці самоврядування жодним чином не підпорядковуються одна одній і є незалежними одна від 

одної. Що не змінює того факту, що хороша співпраця та комунікація між ними полегшує управління 

даним регіоном. Трирівневий адміністративний поділ Польщі був однією з найуспішніших і 

найефективніших реформ 90-х років. Тому ідея та практика польського самоврядування протягом 

багатьох років була відмічена як гарний приклад для натхнення та реалізації в країнах колишнього 

Східного блоку. Багато теоретиків і практиків українського самоврядування користувалися польським 

досвідом. У рамках численних польсько-українських партнерств місцевого самоврядування були 

організовані навчальні візити до Польщі, проєктні зустрічі та спільні проєкти, що активізують українське 

місцеве самоврядування та середовище недержавних організацій.

Криза біженців, пов’язана з війною в Україні, а також та, що супроводжує нас вже майже рік у зв’язку 

із ситуацією на польсько-білоруському кордоні, ставить багато польських органів самоврядування перед 

величезним випробуванням з точки зору управління. Особливо це стосується муніципалітетів, кожен з яких 

має певну структуру управління. У містах, але також і в центрах середнього розміру, характеризується розга-

луженою офісною структурою та розподілом обов’язків. У менших центрах і невеликих муніципалітетах, де 

важче знайти кваліфікований персонал, дуже часто обов’язки кількох відділів зосереджені в руках однієї 

або двох осіб. У рамках конференцій самоврядування, конгресів чи семінарів для представників муніципа-

літетів проблема відсутності підтримки розвитку службового персоналу в органах самоврядування та брак 

коштів на інституційне навчання, з одного боку, а з другого боку той факт, що навчений персонал швидко 

переходить на більш оплачувану роботу. Усе це призводить до «переліку обов’язків», покладених на одну 

особу, що, як підкреслюють чиновники, перетворюється на перевантаження, виснаження або розчарування 

та незадоволення.

У такій ситуації завантаженості додатковими обов’язками чиновникам дуже важко захистити інте-

реси «клієнта». Військова ситуація та доручене муніципальними службовцями завдання надання послуг 

біженцям війни ще більше це погіршує. Прикладом можуть бути відділи, що видають номери PESEL, 

до яких стояли великі черги, або підпорядковані підрозділи, відповідальні за виплату додаткових пільг, 

наприклад, допомоги 300 злотих для воєнного біженця. Навіть при цих простих завданнях були помітні 

організаційні проблеми та інтуїтивна робота деяких органів самоврядування без єдиної системи антикри-

зового управління. Недержавні організації можуть бути природним доповнюючим партнером для органів 
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самоврядування. При чому їхня діяльність була і повинна бути доповненням, а не повною заміною у вико-

нанні завдання та забезпеченні потреб, що виникли внаслідок кризи біженців. Місцева влада, так само як і 

влада, має ставитися до т. зв. громадянського суспільства як до своєрідного соціального капіталу, що 

дозволяє кожному більш ефективно і раціонально використовувати наявні ресурси, що в умовах кризи, в 

тому числі дефіциту ресурсів, має велике значення.

2. Що змінила російська агресія та наплив осіб, які тікали від війни?

У перші тижні після початку війни функцію опіки над біженцями з України взяли на себе громадяни, орга-

нізації та органи самоврядування. Вони взяли на себе основний тягар допомоги, особливо в початковий 

період, надаючи воєнним біженцям дуже важливу короткочасну матеріальну, соціальну та психологічну 

підтримку. Масова ініціатива прийняття гостей в приватних будинках і квартирах набула поширеного 

характеру. На кордоні одразу з’явилися громадські організації з екстреною допомогою, а у великих містах і 

містечках почали створювати кризові бригади та початкові пункти прийому. Через три місяці після початку 

війни ця система все ще працює, багато в чому завдяки волонтерам і працівникам недержавних організацій 

та органам самоврядування.

Чи може такий стан речей, тобто такий високий рівень солідарності та активності польського суспіль-

ства щодо України та біженців, зберігатися довше? Ефект «Медового місяця» вже позаду. З’явилися 

проблеми та виклики повсякденного життя осіб, навколо культурних відмінностей, мовних непорозумінь 

або можливої   конкуренції на ринку праці. У довгостроковій перспективі волонтерська допомога має бути 

замінена більш системним підходом, який має юридичну, організаційну та фінансову підтримку державних 

установ (докладніше про це в розділах 2, 3, 4 та 8). Завдання органів влади та громадських організацій, після 

досвіду перших трьох місяців війни, полягатиме в тому, щоб переосмислити себе стосовно центральної 

влади та по відношенню один до одного, тим більше, що кінець війни не буде завершенням кризи 

біженців, яка буде розвиватися, а разом з нею потреби організаторів допомоги та бенефіціарів підтримки.

Польські міста та муніципалітети опинилися в новій реальності, яка вимагає іншого погляду на 

фінанси в найближчі роки. У світлі обмеження доходів самоврядування через податкові реформи (остання 

соціально-податкова державна програма, так званий «Польський курс»), недофінансування деяких дору-

чених завдань та послаблення економічної ситуації на світовому ринку, фінансова ситуація органів влади 

найближчим часом буде важкою. Невизначеність місцевої влади також пов’язана зі зростаючим тиском на 

заробітну плату, стрімким зростанням інфляції та багатовимірними наслідками війни в Україні. Це пробле-

матично, оскільки саме з місцевих бюджетів будуть фінансуватися послуги для біженців війни. Тому органи 

самоврядування вже враховують неминуче збільшення видатків на покращення інфраструктури та освітніх, 

інтеграційних, житлових, соціальних послуг, системи управління відходами та зв’язку.

Основи швидкого реагування органів самоврядування та громадянського суспільства 
на кризу біженців

• Польща першою визнала незалежність України. З початку 90-х років багато польських організацій

підтримували демократичні прагнення українських громадян, створюючи зачаток для співпраці

між суспільствами обох країн.
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• Діяльність у рамках програми ЄС, у якій Швеція та Польща були лідерами Східного партнерства, 

зокрема, «обмін польським трансформаційним досвідом» з Україною, призвела до сотень 

«партнерств» органів самоврядування по обидва боки кордону, багатьох контактів НДО чи спільні 

бізнес-ініціативи.

• Натовпи жінок і чоловіків з України, які приїжджають до Польщі з метою роботи чи навчання,

оцінюють у понад мільйон. Поляки й українці разом працювали на будівництві, навчалися в одних

студентських групах, були сусідами. Це започаткувало процес усунення взаємних стереотипів і

побудувало взаємні симпатії та віру в можливість доброї співпраці.

• Переконання, що «українці воюють за Польщу», бо якби вони не чинили опір, російські війська вже

могли бути під Варшавою, сильно резонує в польському суспільстві, де лозунг «за вашу і нашу

свободу» є важливою частиною історії.

• На противагу Угорщині, незважаючи на настрої до т. зв. «кресів» (території Литви, Білорусі та

України, які раніше входили до складу 1-ї та 2-ї польських республік), в Польщі не було жодної

значної політичної сили, яка виступала б за приєднання Західної України до Польщі (всупереч

російській пропаганді).

Джерело: Власне дослідження

Рекомендації

ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ – УРЯД – САМОВРЯДУВАННЯ:

1. Опрацювання європейськими інституціями та урядом Польщі у співпраці з органами самовряду-

вання та громадськими організаціями довгострокового плану, який охоплюватиме не лише

Польщу, але й допоможе вирішити найважливіші проблеми, пов’язані з напливом воєнних

біженців з України на міжнародному рівні – необхідно створити стратегію дислокації
(переміщення), в координації з урядом (воєводи), постійного узгодження та оновлення на рівні
місцевих органів самоврядування (повітів і муніципалітетів) і недержавних організацій.

2. Посилення 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. Важливо взяти до уваги той факт, що

співпраця та дії на місцевому та регіональному щаблях є основою всіх рішень, які приймаються на

національному та міжнародному рівнях.

АДЕКВАТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ:

3. Необхідно профінансувати повний обсяг завдань, доручених державною адміністрацією, і всі
витрати, пов’язані з біженцями, включаючи рефінансування витрат на їх утримання. Необхідно

розробити чіткі правила рефінансування, критерії доступу та джерела фінансування для органів

самоврядування.
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4. Швидкий запуск програм фінансування, які розширять готовність та ефективність у наданні необ-
хідних послуг у формі Місцевих центрів підтримки та активізації громадян України (наприклад, на

базі колишніх пунктів прийому).

5. Підтримка органів самоврядування з боку міжнародних організацій, які займаються біженцями

(система грантів), у межах, передбачених найбільшими проблемами, що стосуються цієї спільноти

(освіта та освітня інфраструктура, охорона здоров’я та інфраструктура охорони здоров’я, працев-

лаштування, інтеграція та дезінформація).

Органи місцевого самоврядування:

6. Опрацювання урядом Польщі у співпраці з органами місцевого самоврядування та громадськими

організаціями (Міждисциплінарна група міграційної політики) принципів управління кризою з ураху-

ванням розподілу обов’язків і завдань на лінії уряду – місцевого самоврядування – недержавних

організацій, в т. ч. в ситуації кризи біженців. Ідентифікація та поділ муніципалітетів за типом наданої

допомоги, тобто передові – прикордонні муніципалітети (прямий прийом, перший контакт,

реєстрація, забезпечення основних потреб), транзитні муніципалітети – пересадка; муніципалітети

призначення (з можливістю прийняти біженців на більш тривалий термін, з забезпеченням усіх

потреб адаптації). Необхідно підготувати відповідні пакети фінансової та інституційної підтримки

для кожного з цих типів муніципалітетів (детальніше про це в розділі 6).

7. Необхідно зробити більш гнучкими положення щодо працівників органів місцевого самовряду-
вання. Головне – мати можливість плавно перенести їх на інші завдання, коли раптом виникають

питання, які потребують негайної більшої підтримки з боку чиновників, наприклад, реєстрація

PESEL, завдання, які виконують центри соціального захисту.

8. Також важливо працевлаштовувати осіб з України для роботи в органах місцевого самовряду-
вання, наприклад, на посадах надання послуг та підтримки. Це значно покращить повсякденне

управління органами самоврядування та потік інформації на лінії місцева влада – мешканці – біженці

(детальніше про це у розділі 8).

ІНТЕГРАЦІЯ ОСІБ З УКРАЇНИ

9. Центральна адміністрація та органи місцевого самоврядування повинні запровадити просвітни-
цьку діяльність, яка сприятиме інтеграції осіб з України. Бажані були б як заняття з мультикульту-

ралізму, що, однак, може бути суперечливим для деяких політичних кіл, так і загальна освіта з дезін-

формації, особливо у сфері соціальних медіа, яка не повинна викликати суперечок. Така діяльність,

яку зараз проводять недержавні організації, не лише навчає та робить стійкими до дезінформації,

але й у довгостроковій перспективі запобігає радикалізації настроїв та дозволяє зрозуміти інші

перспективи (докладніше про це в розділах 8 та 9).

10. Забезпечення культурних потреб української діаспори в органах місцевого самоврядування.
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Необхідно підготувати місцевих партнерів до того, що польські муніципалітети можуть стати муль-

тиетнічними. Викликом стає «управління мультиетнічністю» таким чином, щоб усунути потенційні 

соціальні конфлікти (хороші приклади – наприклад, Сейни та Вісла).

11. Нам потрібно побудувати довіру між місцевими громадами по обидва боки кордону, а потім
озброїти осіб інструментами – насамперед комунікаційними – які дозволять їм адекватно реагу-

вати на небезпечні чи непередбачені ситуації. Нам потрібно створити безпечне соціальне середо-

вище по обидва боки кордону (докладніше про це в розділах 2 і 6).

12. Інтеграція на ринку праці та запобігання деградації біженців шляхом розумного та відповідного

використання їхнього інтелектуального потенціалу та вмінь, відповідно до їхніх компетенцій і

професійних прагнень (нові завдання для воєводських і повітових служб зайнятості; докладніше про

це в розділах 2 і 6).

13. Також необхідно внести зміни до положення про прийомних опікунів. Наразі вони не починають

практику – попри зміни в спецзаконі, які запроваджують інститут тимчасового опікуна та спро-

щують прийомну опіку – система не готова до такої кількості українських сиріт. Розділення дітей,

розміщення їх у неперевірених сім’ях може принести більше шкоди, ніж користі. Це завдання, яке

має розробити компетентне міністерство у співпраці з органами місцевого самоврядування (на рівні

повіту та муніципалітету) та недержавними організаціями (наприклад, Коаліція прийомних опікунів,

Асоціація правової інтервенції тощо).

СПІВПРАЦЯ ПО ЛІНІЇ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – НДО

14. Організація системної допомоги особам, які тікають від війни в Україні, яка досі була низовою та 

надходила від органів місцевого самоврядування та громадян. Було б краще і безпечніше, щоб 

особи та організації, які виконують подібні завдання, об’єдналися в структури. Це буде більш 

прозорим і викликатиме довіру місцевої влади та потенційних зовнішніх партнерів.

15. Запуск програм, які б активізували ресурси суб’єктів соціальної економіки. Також необхідно скоор-

динувати підтримку в управлінні потоком допомоги для самоорганізації біженців.

16. Тісний зв’язок між органами територіального самоврядування та інститутами громадянського
суспільства. Зміни правил співпраці з НДО, які працюють для воєнних біженців. Краще викори-

стання НДО та волонтерів у містах та муніципалітетах – варто створити муніципальні бази волон-

терів. Проблема полягає в тому, щоб вирішити, хто буде керувати цими ресурсами.

17. Полегшення доступу польським НДО до національних засобів допомоги та зовнішніх фондів
(кошти з ЄС та інших розвинутих країн, приватні фонди) – на рівні критеріїв доступу та спрощення

вимог для врегулювання проєктів допомоги (звертаючи увагу на збереження прозорості витрат).

Уникнення непотрібної бюрократії. Запровадження «принципу пропорційності навантаження» –

слід враховувати, чи адміністративні обов’язки, покладені на організації, є необхідними та чи не

обмежують вони змістовне функціонування організацій (детальніше про це в розділах 4 та 6).
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3. Візія дій щодо трьох сценаріїв:

РЕКОМЕНДОВАНІ ДІЇ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

СЦЕНАРІЙ I 
Продовження війни (зі змінною інтенсивністю, розмахом і масштабом діяльності)

• Опрацювання європейськими інституціями та урядом Польщі у співпраці з органами місцевого

самоврядування та громадськими організаціями довгострокового плану, який охоплюватиме не

лише Польщу, а й допоможе вирішити найважливіші проблеми, пов’язані з напливом воєнних

біженців з України на міжнародному рівні – необхідно створити стратегію дислокації (перемі-

щення). Нескоординоване та незаплановане прибуття великої кількості «нових» біженців може

спричинити багато менших чи більших криз на локальному рівні. Варто визначити, серед іншого,

так звану приймальну спроможність, цільову максимальну кількість біженців на дане воєводство.

Розробка системи, яка б дозволяла здійснювати постійний моніторинг наявності житла по всій

країні та відносно пропорційно переселяти осіб, які тікають від війни в Україні, у менші центри. У

цьому випадку необхідна тісна співпраця на лінії воєвода – повіт/муніципалітет та НДО.

• Опрацювання чітких правил рефінансування, критеріїв доступу та джерел фінансування для

органів місцевого самоврядування.

• Центральна адміністрація та органи місцевого самоврядування повинні запровадити просвітни-

цьку діяльність, яка сприятиме інтеграції осіб з України.

• У цьому сценарії була б дуже корисною допомога місцевим органам влади та НДО для заповнення 

прогалин у фінансуванні базових послуг для біженців (освіта, охорона здоров’я, інтеграція, пошук 

роботи тощо) зі сторони міжнародних гуманітарних організацій.

СЦЕНАРІЙ II 
Укладення миру до осені 2022 року, стабілізація ситуації та водночас створення 
відносно сприятливих умов для України

• Посилення 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.

• Рефінансування коштів утримання біженців для місцевих і недержавних установ та громадян.

• За такого сценарію державних ресурсів має бути достатньо, щоб обслуговувати осіб, які тікають

від війни в Україні.
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СЦЕНАРІЙ III 
Війна триватиме довше і призведе до більших збитків

• Опрацювання європейськими інституціями та урядом Польщі у співпраці з органами місцевого

самоврядування та громадськими організаціями довгострокового плану, який охоплюватиме не

лише Польщу, а й допоможе вирішити найважливіші проблеми, пов’язані з напливом воєнних

біженців з України на міжнародному рівні – необхідно створити стратегію дислокації (перемі-

щення); (подібно до сценарію I).

• Опрацювання чітких правил рефінансування, критеріїв доступу та довгострокового фінансування

з внутрішніх джерел та інституцій ЄС для місцевих органів самоврядування.

• Інтеграція на ринок праці та запобігання деградації біженців шляхом розумного та адекватного

використання їхнього інтелектуального потенціалу та навичок.

• Організація системної допомоги біженцям, об’єднаної в структури.

• У цьому сценарії буде необхідним доступ органів місцевого самоврядування до міжнародної

допомоги для заповнення прогалин у фінансуванні базових послуг для біженців (освіта, охорона

здоров’я, інтеграція, пошук роботи тощо).



8.
ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА 
Марія Баран

Халіна Гжимала-Мощиньска



Політика інтеграції іноземців стає 
найбільш невідкладною державною 
політикою, яку необхідно узгодити 
та прийняти. Згідно з ідеєю інтеграції, 
політика повинна бути розроблена 
в погодженні з представниками меншин, 
щоб врахувати не лише перспективу 
польського суспільства, але й потреби 
груп іммігрантів, зокрема воєнних 
біженців з України.
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1. Що таке інтеграція?

З Другої світової війни до 2022 року Польща була досить культурно однорідною країною (Альсейна та 

ін., 2003). Ситуація почала змінюватися з другого десятиліття XXI століття, коли економічні іммігранти зі 

Східної Європи прибули до Польщі в більшій кількості. Наприкінці 2021 року українці становили майже 

57% від загальної кількості іноземців, які поселилися в Польщі, і хоча кількість українців, які обирають довго-

строкове перебування замість тимчасової міграції, останніми роками зросла, що було тенденцією попе-

редніх років (Управління у справах іноземців, 2021), лише війна в Україні та наплив осіб, які тікали від війни 

в Україні, призвели до того, що Польща почала ставати культурно плюралістичною країною.

Зараз ми стоїмо перед величезним викликом, а справа ускладнюється тим, що польський уряд ніколи 

не проводив реальної політики інтеграції мігрантів і управління мультикультурністю. Найбільша загроза, яку 

ми бачимо в нинішній ситуації, полягає в тому, що в цьому питанні нічого не зміниться, тобто, незважаючи 

на зростаючий культурний плюралізм і величезний наплив вимушених мігрантів, уряд не зробить достатніх 

кроків для їх інтеграції з польським суспільством.

Політика мультикультурного управління негативно впливає на соціальні настрої та очікування суспіль-

ства щодо іммігрантів, а отже, на ідеологію, яка домінує в даному суспільстві. Те, і в який спосіб Польща 

проводитиме інтеграційну політику щодо воєнних біженців, безперечно вплине на польсько-українські 

відносини. Для розвитку мультикультурної орієнтації необхідні наступні передумови: загальноприйняте 

визнання культурного різноманіття як соціальної цінності (наприклад, за наявності позитивного мультикуль-

турного світогляду), відносно низький рівень упереджень (наприклад, мінімальний етноцентризм, расизм і 

дискримінація), позитивне взаємне ставлення між етнокультурними групами (наприклад, відсутність специ-

фічної міжгрупової ненависті), почуття прихильності з більшим суспільством чи ідентифікації з ним, що 

складається з усіх індивідів і груп (Беррі, 2006). Через низьку культурну дистанцію між Польщею та Укра-

їною деякі з цих умов виконуються, але ситуація може динамічно змінюватися не лише внаслідок реальних 

заходів допомоги з боку уряду чи її відсутності, а й внаслідок наративів політиків і ЗМІ. Тенденція ставитися 

до мігрантів чи біженців як до знаряддя політичної боротьби може дуже легко призвести до перенесення 

воєнних біженців з України з категорії «гостей», які сприймаються з добротою та співчуттям, до проблемних 

«чужих», позбавлених соціальної підтримки, підданих різним типам відчуження та експлуатації на ринку 

праці.

Виходячи з показників MIPEX1 (Індекс політики інтеграції мігрантів) та MPI (Індекс мультикультурної 

політики; Бантінг і Кімліка, 2006-2012), слід підкреслити, що інтеграційна політика означає використання 

урядом активних заходів щодо залучення етнічних меншин до соціального та громадського життя (участь 

громади в повсякденному житті культурно плюралістичного суспільства), одночасно підтримуючи ці 

меншини у збереженні їх власної культурної спадщини (неперервність культурно різноманітних спільнот), 

а державні інституції розвиватимуться таким чином, щоб узгоджувати потреби всіх соціальних груп. Слід 

підкреслити, що відповідно до цього підходу, іммігранти приймають суспільні цінності, які є дійсними 

та загальноприйнятими в даній країні, і, таким чином, дотримуються чинних демократичних законів та 

цінностей. Крім того, інтеграція є двостороннім процесом: йдеться не про те, щоб іммігранти просто адап-

тувалися до більшості, яка їх приймає, а про взаємний процес співіснування різних етнічних груп у спосіб, 

який буде корисним для всіх.

1  Показник MIPEX може бути дуже корисним для розуміння найважливіших напрямків інтеграційної діяльності. 
Особливо варто звернути увагу на сфери, в яких Польща найбільш критично оцінюється аналітиками MIPEX, 
тобто уможливлення іммігрантам брати участь у політичному житті, освіті, охороні здоров’я та доступі до ринку 
праці.
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Дослідження показують, що чим вищі показники MIPEX (Індекс політики інтеграції мігрантів), тим іммі-

гранти відчувають себе більш пов’язаними з суспільством, що приймає, мають більшу довіру, заявляють про 

меншу дискримінацію (Kупманс та ін., 2005; Райт і Блумраад, 2012) і існує менший розрив між іммігран-

тами та членами суспільства, що приймає (Ньєто та ін., 2013). Інтеграція коштує грошей, але її відсутність 

набагато дорожча. Країни з найнижчими показниками MIPEX, такі як Китай, Росія та Саудівська Аравія, є 

країнами, які не проводять жодної політики інтеграції, а іммігранти часто позбавлені елементарних прав. У 

таких країнах іммігрантів сприймають як чужинців і загрозу, що призводить до ксенофобії, відсутності пози-

тивних культурних контактів, відсутності інтеграції та соціальної ізоляції меншин.

Продовження нинішньої політики польським урядом («рівність на папері», MIPEX, 2020), тобто відсут-

ність реальної інтеграційної політики, включно з програмою мультикультурного управління в Польщі, було 

б великою помилкою. Якщо мультикультурність розглядається та приймається лише як толерантна присут-

ність різних культур у суспільстві, а уряд не сприяє інклюзивності через програми, які зменшують пере-

шкоди для справедливої   участі меншин у суспільному житті, інтеграція стає неможливою, і дві або більше 

різних груп починають функціонувати у суспільстві, що призводить до сегрегації (Беррі та Уард, 2016).

Ще однією потенційною помилкою, якої слід уникати, можуть бути спроби нав’язати політику асимі-

ляції, спрямовану на обмеження вираження культурних цінностей іммігрантів. Інтеграцію не слід плутати 

з асиміляцією, яка полягає в діяльності, спрямованій на повне поглинання груп меншин основним потоком 

таким чином, щоб вони зрештою зникли (таким чином їхня культурна наступність переривається, і погли-

нання є єдиною умовою для прийняття їх функціонування в суспільстві). Асиміляція – це примусова політика, 

яка, поза будь-якими об’єктивними причинами її економічної та соціальної невигідності, була б у контексті 

війни України за незалежність не лише неетичною, але й приреченою на повний провал.

2. Роль низької культурної дистанції між Польщею та Україною

Україна та Польща є країнами з дуже низькою культурною дистанцією, що є великою перевагою нинішньої 

ситуації, оскільки культурні відмінності не повинні бути суттєвою перешкодою для інтеграції. Відмінності 

між Польщею та Україною не є кардинальними, немає конфліктів цінностей, які б вимагали вирішення та 

потенційно антагонізували б обидві спільноти. Тут відсутня дилема, яку не вдалося позитивно вирішити в 

Західній Європі: як інтегрувати громадян із країн з великою культурною дистанцією, поважаючи при цьому 

культурні норми спільноти іммігрантів?

З іншого боку, враховуючи низьку культурну дистанцію, можна очікувати, що однією з дилем, яка 

прийде на зміну дискусії про потенційно суперечливі культурні цінності, буде питання впровадження чи 

забезпечення функціонування українських інституцій у Польщі. Зважаючи на специфіку нинішньої міграції 

та її потенційно тимчасовий характер, її слід передусім зробити: 1) інклюзивною, тобто залучити укра-

їнців до процесів обговорення конкретних стратегій дій, 2) забезпечити неперервність їхньої ідентичності, 

а тому безперервність інституцій у тій формі, якій вони віддають перевагу (наприклад, на основі винятків у 

польському законодавстві, і не змінюючи всього польського законодавства), 3) водночас пропонуючи платформу 

для культурного обміну та полегшуючи культурні контакти між поляками та українцями (дозволяючи їм увійти до 

польської системи, але на гнучких принципах, пристосованих до їхніх потреб).

Дослідження показують, що чим більша схожість між культурою походження мігрантів і культурою країни 

поселення, тим легше відбувається процес акультурації, а отже, менше соціальних проблем і вищий 
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добробут мігрантів (Уард і Серл, 1991). Парадоксально, але культурна близькість також є викликом. У країні, 

що приймає, а також серед іммігрантів може переважати помилкове та шкідливе переконання, що оскільки 

обидві країни схожі, іммігранти безпроблемно самі знайдуть себе в суспільстві та інтегруються. Ніщо не 

може бути більш помилковим. Великий ризик полягає в тому, що через культурну близькість і подібність 

мови обидві сторони не докладуть необхідних зусиль та дій для інтеграції. Найгірший із можливих сцена-

ріїв – це той, що уряд вирішить, що нічого не потрібно робити та проблема вирішиться сама собою. Перед 

обличчям чергової міграційної кризи Польща не може дозволити собі зробити помилки «Заходу» і визнати, 

що «це якось буде» і що права вільного ринку автоматично регулюватимуть відносини більшості суспільства 

з національними меншинами.

Низька культурна дистанція не означає відсутність культурних відмінностей, які, навіть незначні, не 

можна недооцінювати. Усвідомлення існування культурних відмінностей та їх розуміння є важливими для 

польсько-українських стосунків, а також адекватно спрямованої діяльності, яка націлена на інтеграцію 

українців у польське суспільство та запобігання потенційним конфліктам і непорозумінням.

Приклади відмінностей, які необхідно буде вирішити, можуть стосуватися, наприклад, гендерної 

рівності та ролі жінок і чоловіків у суспільстві. Дані World Values   Survey за 2020 рік показують, що поляки 

краще за українців оцінюють гендерну рівність в освіті, політиці та на ринку праці. Українці частіше, ніж 

поляки, погоджувалися з твердженнями: для хлопців університет важливіший, ніж для дівчат (22,7% 

українців погодилися проти 9,8% поляків), чоловіки є кращими генеральними директорами, ніж жінки 

(40% українців погодилися проти 19,7% поляків), діти дошкільного віку страждають, коли їх мати працює 

(54,8% українців погодилися проти 50% поляків). Ці відмінності вказують на потенційний виклик 

професійної активізації українських жінок у Польщі. Особливо останнє переконання вимагатиме уваги, 

тобто задоволення потреб українських матерів з боку польського уряду та створення для них таких умов, 

у яких матері будуть переконані, що вони можуть поєднувати роботу з доступом своїх дітей до доброго 

та якісного догляду поза домом2. Хорошим рішенням, прийнятим урядом і про яке повідомляють 

експерти та недержавні організації, є створення фінансованих польською державою закладів опіки 

(клубного типу), які мають бути призначені для українських дітей і, якими будуть управляти українські 

матері, які не працюють і не планують працювати поза домом, і все одно доглядають за власними дітьми. 

Перевагою такої форми догляду за дітьми є не лише рішення, яке не обтяжує і без того перевантажені 

польські ясла та дитячі садки, але й запобігання напруженості між поляками та українцями в умовах 

конкуренції за дефіцитне благо, тобто місце в державному/муніципальному дитячому садку або яслах. 

Водночас це є рішення, яке дасть можливість українським жінкам, які хочуть бути професійно активними, 

вийти на ринок праці.
Іншим потенційним викликом можуть бути різні практики, тобто способи поведінки, прийняті в тій 

чи іншій культурі, які при спробі перенести їх з України до Польщі можуть призвести до непорозумінь, 

а іноді навіть до юридичних проблем. Такі різні практики можуть бути пов’язані, наприклад, з відмінно-

стями у сфері корупції в Польщі та в Україні. Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, 2021) 

вищий для України (56/100, 42 місце зі 180 країн), ніж для Польщі (32/100, 11 місце зі 180 країн). 10% 

поляків стверджують, що давали хабар за останні 12 місяців, у порівнянні з 23% українців. З іншого боку, 

загальні практики не обов’язково пов’язані з їх прийняттям, наприклад, багато молодих українців перед 

війною виїжджало вчитися за кордон, зокрема до Польщі. Часто мотивацією було те, що хоча в Польщі за 

навчання в приватному університеті потрібно платити, натомість вони здобувають хорошу освіту, тоді як в 

Україні було досить поширеною практикою купувати диплом.

2 У цьому випадку відмінності між Україною та Польщею невеликі, а це означає, що загалом уряд має вирішити 
проблему дошкільного виховання та доступу до нього настільки, щоб усі громадяни відчули, що кар’єра не є 
виключеною з материнства.
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Одним з аспектів, який відрізняє окремі країни, є питання сили соціальних норм, тобто підходу до 

правил і положень та ступінь прийняття проти суворості покарання за відхилення від них (так звані tight 

vs. loose cultures, sztywne vs. luźne kultury, Гельфанд та ін., 2011, 2021). Польща, як показують дослідження, 

є однією з країн, які досить спокійно підходять до соціальних правил і норм, що призводить, зокрема, до 

гіршого подолання складних ситуацій, таких як пандемії та катастрофи. Проте виявилося, що в Україні 

показник культурної жорсткості (1,6) нижчий, ніж у Польщі (6), що може, як у прикладі з корупцією, наведе-

ному вище, викликати здивування суворістю дотримання певних законів чи правил та привести до непоро-

зумінь на цій основі. Тому важливо назвати існуючі відмінності, звісно,   у спосіб, який не стигматизує, а також 

виховання, наприклад, навчання з адаптації.

Завдяки дослідженням, проведеним у робочому середовищі поляків та українців (Малота, 2017), 

можна виявити відмінності та потенційні труднощі в цій сфері. Наприклад, хоча в установах обох країн 

домінують ієрархічні організаційні структури, українські респонденти частіше, ніж польські, вказували на 

ієрархічний метод управління. На наявність більш рівноправних і партнерських організаційних структур 

вказали 29% поляків і лише 16% українців, а на партнерський стиль управління вказали 43% поляків і 12% 

українців. Як польським, так і українським працівникам притаманний колективізм, наприклад, вони воліють 

працювати в команді, а не індивідуально, і часто допомагають один одному, але в українців це відбувається 

більшою мірою. Також українці частіше за поляків переносять трудові стосунки у приватну сферу. Моделі 

спілкування також різні. Крім того, Польща більш монохромна у порівнянні з Україною, що означає більшу 

пунктуальність і точніше дотримання графіків. Усі ці відмінності можуть бути проблемою у випадку делегу-

вання обов’язків, надання коригувального зворотного зв’язку та загалом задоволення з польсько-української 

співпраці. Тому освіта та навчання є важливими для того, щоб привернути увагу обох сторін до можливих 

сфер розбіжностей. Суб’єкти, які працевлаштовують поляків та українців, мають запровадити тренінги, щоб 

привернути увагу працівників до цих питань, щоб запобігти конфліктам та сприяти взаєморозумінню.

Вищезазначені показові відмінності можуть бути викликом для польсько-українських відносин як 

прямо (впливаючи на поведінку та призводячи до непорозумінь), так і опосередковано, коли культурні 

відмінності будуть використовуватися для стигматизації, стереотипізації та навіть дегуманізації українців 

у Польщі антиміграційними групами, та/або як частина дезінформаційної війни. Помилкою також може 

бути «не помічати» культурні відмінності, що є наслідком страху перед стереотипізацією українців. Такий 

надмірний страх називати та вказувати на існуючі відмінності, підкреслюючи лише наявні подібності, є 

ілюстрацією етноцентризму (так звана мінімізація відмінностей, Беннетт, 2004) і призводить до так званого 

«замітання проблем під килим», поки вони не розростуться до такої міри, що конфлікт буде неминучим. 

Таким запальним пунктом може бути, наприклад, питання популярності антивакцинаторських рухів в Україні 

(Коуп та ін., 2021).

Іншим викликом у випадку сусідніх країн є спільна і часто антагоністична через спільний кордон 

історія. У випадку Польщі та України вісь розбіжностей полягає, зокрема, в операції «Вісла», Волинь, чи, 

наприклад, різанина в Сагрині. Потенційні антагонізми повинні бути чітко названі та погашені. З одного 

боку, варто підтримувати ініціативи, спрямовані на обговорення фактів та їх інтерпретацію, а з іншого – 

освітні ініціативи, засновані на культурному контакті, які ведуть до підкреслення різних, у тому числі 

позитивних, аспектів двосторонніх відносин, а не лише тих найтрагічніших.
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3. Польсько-українські відносини

Схильність надавати біженцям навіть тимчасовий притулок значною мірою залежить від їхнього поход-

ження: дослідження виявили переваги поляків на користь іммігрантів із низькою культурною дистанцією, 

тобто насамперед українців у порівнянні з вихідцями з Близького Сходу (Пенчек та ін., 2016) або Африки 

(CBOS 2015; 2018). Інші дослідження показали, що поляки загалом менш упереджено ставляться до жінок, 

ніж до чоловіків (Стефаняк, 2015), що частково може пояснити загалом позитивне ставлення поляків до 

воєнних біженців з України.

З 2014/2015 років, коли почалася посилена економічна міграція українців до Польщі, зростала також 

частота культурних контактів між поляками та українцями. Це призвело до все більш позитивних стосунків 

і зниження упереджень між громадянами обох країн (Бульська, 2022). Дослідження показують, що значна 

частина українців і поляків наголошує на взаємній культурній близькості та не помічає негативних куль-

турних стереотипів, що прогнозує добрі подальші стосунки. Якщо такі й траплялися, то вони були пов’язані 

з історичною символікою (більше у поляків, ніж в українців) або негативним досвідом на роботі (Коваль 

та ін., 2021). Дослідження 2022 року, перед початком війни, показують, що польське суспільство менш 

упереджено ставиться до українців, ніж у 2017 році. Українців тепер сприймають як більш доброзичливих, 

компетентних і моральних (Бульська, 2022).

Величезний низовий рух підтримки поляків демонструє велику емпатію та почуття солідарності з 

українцями. Проте з досліджень соціальної підтримки відомо, що після початкової фази мобілізації в умовах 

кризи, незабаром наступає т. зв. погіршення соціальної підтримки (Канясті та Норріс, 1995), тому люди 

припиняють допомагати або не допомагають в тій мірі, в якій вони робили це одразу після появи загрози. 

З’являється також фрустрація та розчарування через недостатню або неадекватну до потреб допомогу. 

Важливо, щоб у нинішній ситуації, по-перше, уряд більше залучився до програм допомоги українцям у 

Польщі, а по-друге, щоб він не втратив з поля зору найбільш бідних поляків. Якщо не буде системної 

допомоги та полегшення для поляків, дуже можлива ворожість до осіб, які тікають від війни в Україні. 

Вигоранню низової соціальної підтримки може запобігти інша організація допомоги, яка водночас 

сприятиме інтеграції та запобігатиме можливим зловживанням. Ми пропонуємо створити пропозицію 

волонтерства: а) для польських родин, б) учнів та студентів. За норвезьким прикладом можна створити 

довгострокову волонтерську програму, за якою кілька охочих сімей візьмуть на себе відповідальність за 

допомогу одній українській родині, яка проживає в даній місцевості. Це вимагає як декларації (і договору) 

про те, скільки часу та в якому обсязі кожна родина в такій мережі підтримки може витратити на допомогу 

конкретній родині. Подібним чином, за прикладом програми Erasmus та культурних наставників, можна 

підготувати волонтерську програму для учнів польських шкіл («buddy system»), у якій кілька польських 

студентів, як у програмі для сімей, оголосили б довгострокову підтримку для конкретного учня з України 

(це може бути спільне проведення часу, хобі, залучення до групи друзів, спорт, прогулянки тощо).

Важливо, щоб учні за цією програмою отримували «винагороду» навіть оцінкою, яку можна було б 

взяти до уваги під час подачі заявки на навчання та/або роботу.

Попри загалом позитивне ставлення поляків до українців, слід усвідомлювати, що є частина польського 

суспільства, яка негативно ставиться до воєнних біженців. Оскільки змінити ставлення в такому випадку, 

якщо це взагалі можливо, надзвичайно складно, краще зосередитися на профілактиці. Це означає, з одного 

боку, освіту тієї частини суспільства, яка ще не антагонізувала (заняття з мультикультурності в школах: для 

учнів і співробітників; впровадження мультикультурності в навчальну програму університетів, що займа-

ються вихованням осіб, які будуть співпрацювати з клієнтами/пацієнтами з України; навчання в компаніях, 

соціальні кампанії тощо), а з іншого боку, дуже жорстко та швидко реагувати на всі форми дискримінації та 
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мову ворожнечі. Тут важливе як законодавство, так і антидискримінаційна політика, а також суворий моні-

торинг ситуації та недопущення мови ворожнечі.

4. Психологічні виклики, пов’язані з біженцями

Зміна країни проживання сама по собі є викликом. Часто це пов’язано з втратою статусу, необхідністю 

вчитися всьому з самого початку і будувати мережу підтримки практично з нуля, що в свою чергу може 

призвести до так званого акультураційного стресу. Цей стрес може посилюватися досвідом дискримінації 

та упереджень. У випадку вимушеної міграції ця ситуація поєднується з необхідністю впоратися з втратою 

та травматичними подіями. Тому контекст нинішньої міграції кардинально відрізняється від економічної 

міграції 2014–2021 років. Йдеться не лише про демографічні проблеми, а й передусім про психологічні 

аспекти біженства. У частини біженців, тобто осіб, які були вимушені мігрувати та пережили часті травми, 

втрату майна та близьких, можуть розвинутися різні типи психічних розладів, які потребують лікування. 

Тому доступ до швидкої та безкоштовної психологічної допомоги є надзвичайно важливим у цьому випадку. 

Важливо, щоб біженці мали доступ до допомоги українською мовою, тобто до психологів, які володіють 

цією мовою. Ідеї   про проведення терапії з перекладачем можуть виявитися невдалими. Через попередню 

економічну міграцію з України можна припустити, що в Польщі є та працюють українські експерти з кризо-

вого втручання та психотерапії. Також можливо, що такі спеціалісти приїхали до Польщі як біженці – їх необ-

хідно терміново ідентифікувати. Можна було б створити консультаційні пункти психологічної підтримки 

осіб з України та залучити українських психологів (знання польської мови тут не було б потрібне).

Також варто подбати про профілактику. У кризовій ситуації, яку переживають особи, які тікають від 

війни, соціальна підтримка відіграє роль буфера від негативних психологічних наслідків, що також пози-

тивно впливає на соціокультурну адаптацію. Українцям потрібно дозволити створювати та функціонувати в 

групах взаємопідтримки – у мінімальному варіанті, надаючи їм простір (наприклад, у школах). Проте дуже 

важливо, щоб уряд не зводив свою допомогу лише до питання української самодопомоги – без інших 

системних заходів це рішення буде недостатнім (детальніше про це у розділі 5).

Забігаючи наперед, слід передбачити, що коли війна закінчиться, деякі з чоловіків, які зараз воюють, 

захочуть приїхати до Польщі до своїх родин. У цій ситуації польська держава має дозволити возз’єднання 

родини. Однак слід знати, що травма війни може призвести, серед іншого, до бойового та оперативного 

стресу у ветеранів, що є як прямим викликом для самих постраждалих та їхніх родин, так і соціальним 

викликом. Враховуючи складну ситуацію з доступом до психіатричної допомоги в Польщі, існує нагальна 

потреба впровадження та навчання соціальних працівників для підтримки військових ветеранів.

Важливо усвідомлювати, що не у кожного біженця розвинуться психічні проблеми внаслідок травми. 

Це має наслідки для проблеми стигматизації біженців – ті, хто тікає від війни, не є особами з психічним захво-

рюванням. Інший ризик категоризації стосується ставлення до всіх українців, у тому числі до економічних 

іммігрантів Польщі до 2022 року, як до воєнних біженців. У цю групу входять особи, які, як і біженці, бояться 

за своїх близьких і рідних, що залишилися в Україні, які втратили рідних і, які активно допомагають особам, 

які приїжджають до Польщі. Водночас ці українці можуть постраждати від вторинної втрати свого вже заро-

бленого соціального статусу, коли до них раптово і повсюдно починають ставитися як до тих, хто потребує 

допомоги та не в змозі впоратися. З одного боку, вони можуть відчувати психологічний стрес, а з іншого – 

самотність через те, що не хочуть обтяжувати своїх гостей власними проблемами, які під час втечі від війни 
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можуть здатися дріб’язковими. Такі особи також потребують підтримки – не лише фінансової та допомоги 

польських сімей, а й психологічної.

У випадку такого великого руху допомоги та масової активності поляків у великих масштабах також 

необхідна освіта щодо самої допомоги: усвідомлення поляками того, що допомога є допомогою, коли вона 

відповідає потребам окремих осіб і коли вона не є обтяжливою. Замість того, щоб рятувати біженців, їх 

слід підтримати в самостійному виконанні своїх завдань. Не менш важливою є відповідь на запитання: як 

підтримати осіб, які пережили травму? Та як подбати про себе і своє самопочуття?

Ситуація додатково ускладнюється ще й характером вимушеної міграції, яка пов’язана з великими 

надіями на швидке повернення на батьківщину – таке очікування можливості повернутися додому може 

додатково ускладнити ангажування в соціальне життя в Польщі та знизити мотивацію до інтеграції. Це 

дуже ризиковано, бо невідомо, чи з’явиться взагалі така можливість повернення і коли.

Біженцям потрібне відчуття нормальності, тобто повсякденна рутина: залучення до роботи, відвіду-

вання школи, заводити друзів тощо. Дослідження показують, що саме стресові фактори повсякденного 

життя пояснюють більшість розладів, таких як депресія або проблеми з функціонуванням в осіб, які пере-

жили травми (за: Анчик та Гжимала-Мощиньска, 2021). Допомозі особам, які тікають від війни, має пере-

дувати аналіз того, що є гострою потребою чи труднощами, і усунення цієї перешкоди, часто за підтримки 

середовища. У багатьох випадках найефективнішим впливом, спрямованим на біженців, є не стільки спроба 

вилікувати психопатологію, відому як ПТСР, скільки зміцнення сімей і громад, що дозволяє їм нормально 

функціонувати (включно з роботою та дахом над головою), що, своєю чергою, може мати позитивний вплив 

на більшу підтримку, яку отримують діти біженців (Анчик та Гжимала-Мощиньска, 2021). Тому системні 

заходи для полегшення доступу до ринку праці, закладів освіти та охорони здоров’я є важливими: дослід-

ження показують, що стрес дітей біженців, викликаний біженством із країни, соціальною ізоляцією та 

дискримінацією в поєднанні з потребою піклуватися про молодших братів і сестер та/або про батьків, напри-

клад, які мають інвалідність, часто є більшим тягарем, ніж сам досвід війни (Портер і Хаслам, 2005; за: Анчик 

та Гжимала-Мощиньска, 2021). Не менш важливою є пропозиція спільних форм відпочинку для українців 

з іншими українцями, а також для українців і поляків (так званий bonding i bridging capital) – такі ініціативи 

вже з’явилися, але потребують ширшого впровадження. Абсолютно важливо інформувати біженців про 

те, де, наприклад, поблизу є зелені зони, або якими культурними пропозиціями вони можуть скориста-

тися безкоштовно чи за зниженою платою, а також надання такої пропозиції. Тут ілюстрацією таких гарних 

практик можуть бути заходи Кракова або Варшави, де українці можуть відвідувати музеї безкоштовно або 

за символічну суму, а багато закладів організовують безкоштовні майстер-класи для українських дітей – 

таких ініціатив має бути більше.

5. Мова та освіта

Особливо в контексті вимушеної міграції вся інтеграційна діяльність повинна будуватися навколо компе-

тентності. Дуже важливо дати біженцям інструменти для досягнення самостійності та відчуття ефектив-

ності. Одним із таких інструментів є мова, яка, з одного боку, уможливлює інтеграцію (польська мова), а з 

іншого – підтримує власну культурну ідентичність (українська мова). Тому інтеграційна діяльність має бути 

зосереджена на вивченні цієї мови (докладніше про це в розділах 2, 4 і 5).

Потрібні інтенсивні курси польської мови для українських воєнних біженців. Академічні центри, що 

викладають польську мову як іноземну, мають інструменти та знання, як це робити. До такої форми навчання 
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можуть бути включені також учасники аспірантури з глоттодидактики. Принцип «маленькі групи та інте-

рактивні заняття» вимагає великої кількості персоналу та фінансів, а інтенсивність стаціонарного навчання 

може виключити можливість розпочати роботу на повний робочий день на першому етапі, тому ми реко-

мендуємо онлайн-заняття, в яких один лектор може вести декілька менших інтерактивних груп.

У ситуації вимушеної міграції, коли біженці часто відчувають стрес, дуже важливо забезпечити їм 

формальну та юридичну безпеку, у мінімальному варіанті, хоча б надавши чіткий пакет інформації про права 

та реалії, пов’язані з перебуванням у Польщі (що пов’язано з присвоєнням номера PESEL, як це впливає на 

можливе подальше переселення, які є доступні послуги допомоги, як виглядає доступ до охорони здоров’я 

та освіти?). Дуже важливо надати інформацію про обсяги доступу до медичної допомоги. Лікарі первинної 

медико-санітарної допомоги часто стикаються з вимогливим ставленням, наприклад, на прийом запи-

сується одна особа з України, а їх приходить декілька, тому що вони теж хворі. У результаті вони витіс-

няють з черги польських пацієнтів, записаних на наступні години (докладніше про це в розділі 5). Швидкий 

доступ до всіх типів організаційної інформації може позитивно вплинути на відчуття безпеки та особистого 

контролю, а також запобігти потенційним конфліктам і польсько-українській неприязні. Такий тип інфор-

мації має надаватися українською мовою на якомога більш ранньому етапі контакту українців із польськими 

чиновниками – оптимально ще на кордоні чи принаймні в консультаційних центрах, які для цього створені 

– але тоді біженці мають отримати чітку інформацію ще на кордоні, що слід відвідати такий центр.

Воєнним біженцям з України також слід полегшити роботу в польських офісах. Надання номера PESEL, 

звернення за пільгами – це питання, які біженці повинні вирішити дуже швидко після прибуття до Польщі, 

тобто часто не знаючи польської мови. Тому мова в урядах має бути пристосована до українських потреб 

(докладніше про це в розділах 6 і 7). Дуже важливо пам’ятати, що український алфавіт походить від кири-

лиці. Тому документи (зокрема, медичні та шкільні), з якими біженці приїжджають до Польщі, практично 

нерозбірливі для багатьох поляків віком до 50 років. Оптимальним рішенням було б працевлаштування в 

офісах працівників, які знають українську мову. Іншою ідеєю, можливо більш реалістичною, у 

короткостроковій перспективі було б створити кол-центри для перекладу (польсько-українські), якими 

могли б користуватися українці та польські працівники (в офісах, а також у закладах охорони здоров’я). 

Ідея масштабного працевлаштування перекладачів «доступних по телефону» взята з норвезького досвіду 

— один і той же перекладач може впоратися з багатьма лікарями та/або чиновниками. Крім того, такий 

сервіс, є альтернативою для відкритої двомовності в громадських місцях, не створював би потенційних 

конфліктів між поляками та українцями.

Слід підкреслити, що досі основною сферою польсько-української взаємодії було робоче середовище 

(Коваль та ін., 2021). Тепер це буде, найімовірніше, школа, тому так важливо спрямувати системні дії в ці 

сфери, особливо в освіту, адже школа об’єднує не лише дітей, а і їхніх батьків (докладніше про це у розділі 

4). Школа має реальні шанси стати платформою для польсько-української інтеграції.

Щоб підтримати в цьому дітей та їхні сім’ї, ми пропонуємо насамперед масове працевлаштування 

у школах та дитсадках, які відвідують українські діти, так званих міжкультурних асистентів, тобто осіб, 

завданням яких є підтримка дітей іноземців та їхніх батьків у навчанні, а також інтеграція з поляками, вирі-

шення поточних проблем, інформування про можливості та посередництво у випадку потенційних труд-

нощів. Українки могли б стати міжкультурними асистентками, в ідеалі – які вже говорять польською і знають 

польські реалії. Їхнім завданням була б підтримка українських дітей і батьків, а також польських вчителів і 

працівників адміністрації.

Досвід ромських асистентів показує, що хоча введення асистентів в школи це відносно легко, наба-

гато складнішим завданням є отримати посаду в школі, яка дозволить їм функціонувати в дружньому та 

сприятливому середовищі. Міг би бути корисним тренінг із мультикультурності: не лише для асистенток, 
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але й для інших вчителів – щоб вони ставилися до цих нових осіб не як до загрози, а як до підтримки, і 

щоб асистенти були в постійному контакті з вчителями та директорами шкіл. Також необхідно провести 

навчання для польських вчителів. Це важливо, тому що без відповідних знань, навіть з добрими намірами, 

вчителі можуть нашкодити дітям. Наприклад, буває, що вчителі спонукають батьків розмовляти з дітьми 

вдома польською мовою і також спонукають до цього дітей, «бо дитині так буде легше». Вчителі повинні 

знати, що українська мова є одною із небагатьох сфер стабільності для цих дітей в ситуації, коли все інше 

втрачено. Крім того, спроби витіснити українську мову з дому є способом здійснення асиміляційного тиску 

(докладніше про це у розділі 4).

Основою для інтеграції дітей-біженців має бути, перш за все, надання їм можливості швидко та ефек-

тивно вивчати польську мову в рамках інтенсивних та стаціонарних мовних курсів (у розширеному діапа-

зоні годин та з адаптацією методу навчання до вивчення польської мови як іноземної), а також продов-

ження вивчення української та інших предметів, наприклад, історії України – ці заняття були б відкриті для 

всіх охочих, у тому числі для польських учнів. Крім того, на цих заняттях повинні бути проведені лекції з 

профілактики захворювань та охорони здоров’я. Це особливо важливо через відмінності у сфері охорони 

здоров’я, між Польщею та Україною, включно з обов’язком вакцинації.

Не менш важливо впроваджувати у навчальну програму мультикультурність, створюючи заняття, спря-

мовані на дітей, під час яких вони будуть чутливі до культурних відмінностей, викликів етноцентризму, 

і вони дізнаватимуться, що таке мультикультурність, відкритість, пізнають способи розвитку культурної 

чутливості та емпатії (наприклад, сприйняття перспективи). Окрім освіти, важливою є профілактика: варто 

поширювати проєкти з моніторингу і боротьби з насильством у школі, як, наприклад, Resql�. Водночас варто 

розробляти їх і українською мовою, що значною мірою знизило б бар’єр у використанні програми вчите-

лями українських учнів.

Також дуже важливо впровадити ширшу освіту з мультикультурності, психології міграції та акультурації, 

а також міжкультурної психології в процесі навчання психологів, педагогів та всіх педагогічних спеціалізацій, 

щоб професіонали в цих сферах набули компетентності в роботі з учнями та клієнтами з інших культур. 

Наразі таких компетенцій бракує, і трапляється, що відсутність необхідних знань про контекст – як міграцію, 

так і культурні відмінності – призводить до помилок, наприклад, у діагностиці та психологічному діагнозі. 

Трапляється також, що керівні органи влади долучають українських дітей до груп польських дітей з особ-

ливими освітніми потребами, які займаються з допоміжним педагогом. Ці вчителі не можуть працювати з 

дітьми з іншої культури, але шкільна влада дуже зацікавлена   в таких рішеннях, оскільки вони не вимагають 

працевлаштування нових вчителів.

Дуже актуальним є створення груп підтримки для польських вчителів, які працюють з українськими 

дітьми. Багато з цих вчителів стикаються з ігноруванням і підривом їх компетентності з боку школи, коли 

вони повідомляють про будь-які проблеми. Такі групи повинні працювати онлайн і об’єднувати вчителів з 

різних шкіл, а не з однієї школи (через можливі конфлікти).

Окремим викликом є   підтримка та навчання дітей, які перебувають у Польщі без батьків: до цієї групи 

належать не лише діти-сироти, а й діти, позбавлені батьківського піклування. Цей виклик існував і раніше, 

але тепер кількість українських дітей в інтернатах може зрости, особливо коли матері повертаються в 

Україну, щоб, наприклад, доглядати за особами похилого віку чи особами з інвалідністю, які не мали можли-

вості втекти від війни. У такій ситуації матері-біженки можуть вирішити з міркувань безпеки залишити 

своїх дітей у Польщі. Ситуація, в якій дитина має вихователів, що працюють позмінно, і вона не живе зі 

своїми батьками чи законним опікуном, може бути дуже складною через проблеми з розвитком (напри-

клад, розвинути здоровий стиль прив’язаності). Тому необхідно, з одного боку, підвищити кваліфікацію 

педагогічних працівників шкіл-інтернатів з питань воєнної травми, а також запропонувати форми групової 
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підтримки для цих дітей, що передбачає необхідність запровадження додаткових робочих місць, залучаючи 

до цих установ, наприклад, українських психологів.

Для реалізації ідей, викладених у цьому тексті, необхідна державна програма управління мультикуль-

турністю, без якої всі інтеграційні зусилля будуть розпорошеними та значно менш ефективними. Програма 

інтеграції мігрантів має відповідати поточним потребам воєнних біженців, а також ширших груп мігрантів, 

які перебувають у Польщі. Згідно з ідеєю інтеграції, політика повинна бути розроблена в погодженні з пред-

ставниками меншин, щоб врахувати не лише польські потреби, але й потреби цих груп. Створення урядом 

такої програми сприяло б реалізації конкретних політик на місцевому рівні. Крім того, чітка та послідовна 

програма дала б змогу запобігти можливим майбутнім кризам.
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У непевні часи зростає страх, що виникає 
внаслідок нерозуміння реальності. Цей 
страх використовується російською 
дезінформацією, яка пропонує легкі 
для розуміння, спрощені інтерпретації 
реальності та полегшує знайти сенс в цих 
подіях. Таким чином Росія намагається 
зміцнити існуючі внутрішні соціальні 
та політичні розбіжності, послабити 
ворожі держави та напружити їхні союзи.
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1. Російська дезінформація перед вторгненням в Україну

У 1997 році російський ідеолог Олександр Дугін опублікував «Основи геополітики», де писав, що для того, 

щоб Росія відновила свою могутність у глобальному масштабі, їй доведеться використовувати як інстру-

менти дезінформацію, дестабілізацію та анексію. За словами Дугіна, незалежна Україна стоїть на шляху 

Росії до трансконтинентальної наддержави, тому її анексія необхідна. «Основи геополітики» Дугіна вико-

ристовували як підручник в Академії Генерального штабу російської армії.

В інтересах Росії послабити внутрішню згуртованість ворожих їй держав і напружити їхні союзи. Для 

цього використовується дезінформація, за допомогою якої Росія намагається зміцнити існуючі соціальні та 

політичні розбіжності та скористатися суспільними потребами надати сенсу реальності в непевні часи (див. 

Таблиця 1). Дії Росії зміцнюють і підсилюють загальне зниження довіри західних суспільств до ЗМІ (Edelman 

Trust Barometer 2022).

У Кремлі швидко помітили можливість впливати на суспільство через соцмережі. Російська дезін-

формаційна діяльність систематично підтримується та інспірується владою. До квітня 2022 року робоча 

група East StratCom Європейської служби зовнішніх дій зафіксувала та перевірила майже 14 тис. випадків 

прокремлівської організованої дезінформації1.

Згідно з аналізом Rand Corporation (Пол, Метьюз 2016), відмінними рисами російської пропаганди є:

• Широкомасштабність і проникнення через різні канали/платформи;

• Швидкість, безперервність і повторюваність;

• Відсутність прив’язки до об’єктивної реальності;

• Відсутність уваги до послідовності.

Окрім дій російської дезінформації, інші політичні суб’єкти – закордонні (наприклад, Китай під час пандемії), 

але насамперед внутрішні – також користуються непрозорим характером соціальних мереж. Якщо діяль-

ність іноземних суб’єктів оцінюється однозначно негативно та підлягає спостереженню та аналізу, то діяль-

ність внутрішніх суб’єктів у соцмережах сприймається як елемент політичної дискусії, хоча й може призвести 

до катастрофічних наслідків, наприклад напад на Капітолій 6 січня 2022 р. Окрім винятків, служби та плат-

форми соціальних мереж у Польщі не обмежують дезінформаційну діяльність внутрішніх суб’єктів.

Ще до вторгнення Росії в Україну в соціальних мережах з’явилася значна кількість контенту 

антиукраїнського характеру. Ймовірно, деякі з них були натхненні Росією, а інші, безперечно, були 

створені польськими націоналістичними колами та простими громадянами. Згідно зі звітом Об’єднання 

українців у Польщі за 2019 рік (Тима та ін. 2019), 41% висловлювань у соцмережах Польщі про вихідців з 

України були негативними, а найбільше розділяє спільна історія. Циклічні дослідження Центру 

дослідження громадської думки про ставлення громадян Польщі до інших націй (Центр дослідження 

громадської думки 2022) демонструють покращення ставлення до осіб з України, хоча у 2019 році 41% 

респондентів заявляли про неприязнь до сусідів, сьогодні – 25%. Неопубліковані якісні дослідження, 

проведені Фондом центру ім. проф. Броніслава Геремка у 2020 році підтвердили потенціал 

антиукраїнських наративів – учасники фокус-груп без провокацій вказували на «проблему» присутності 

осіб з України в Польщі.
Крім того, масова дезінформація про вакцинацію проти COVID-19, заснована в основному на теоріях 

змови, знизила довіру громадян до основних засобів масової інформації та політиків (як показує Edelman 

Trust Barometer). Можна припустити, що досвід пандемії зробив суспільство більш вразливим до теорій 

1 https://euvsdisinfo.eu/
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Таблиця 1. Дезінформація як соціальне явище, яке використовує Росія

Страх і порушене почуття безпеки завжди використовувалися пропагандою, а її інструменти – дезінфор-

мація, мова ненависті, вказівка   на ворога, якого достатньо перемогти, щоб почуватися в безпеці, служили 

авторитарним урядам, політичним лідерам і лідерам етнічних або релігійних груп у всьому світі. Сьогодні як 

політика, так і війна використовують дезінформацію у своїх цілях: посилити владу, підірвати позиції та настрої 

опонентів, викликати страх, послабити волю до боротьби чи волю плекати та охороняти цінності, в результаті 

– для соціальної поляризації.

За останні десятиліття змінилося інформаційне середовище. За часів мас-медіа кілька суб’єктів (які контро-

люють медіа, пресу, радіо та телебачення) могли домінувати над усією наративною сферою. В епоху соціальних 

медіа не тільки будь-хто може транслювати контент, але й «кожен може бачити різне». Політику та війну хтось 

веде, тому існує складна мережа організацій, особистих та інституційних творців дезінформації в промис-

лових масштабах («індустрія дезінформації», охарактеризована у звітах Oxford Internet Institute). Крім того, 

сама екосистема інформаційного обігу хоча б через кількість контенту та нечіткість роботи алгоритмів стала 

непрозорою та ефемерною (важкою для сприйняття, а отже, для аналізу). Цими рисами можуть чудово скори-

статися кола, зацікавлені в рішучій зміні статус-кво в демократичних країнах, за підтримки спеціальних сил 

авторитарних країн на чолі з Росією. Прикладом активності Росії в демократичних процесах в інших країнах є 

підтверджена співучасть Кремля в виборах у США та референдуму щодо Brexit.

Вони використовують одну з основних людських потреб, яка проявляється особливо в насильницькі, невизна-

чені часи, яка надає подіям значення. Функціонування в незрозумілому світі викликає почуття страху, тому 

що тоді ми втрачаємо відчуття контролю над власним життям. За словами польського соціолога та культуро-

лога Марчіна Напьорковського (Напьорковські 2018): Кожна установа, яка конфронтує з теоріями змови, кожен 

бренд, який стикається з негативною споживчою міфологією, і кожен лікар чи чиновник, який бореться з псевдо-

медичними рухами, швидко виявляє, що сучасна міфологія є справжньою гідрою. На місці однієї спростованої теорії 

виникають ще три наступні, а крім того, сам процес спростування піддається вторинній міфологізації – «бо з 

цим би так не боролися, якби не було з чим». Псевдонаукові теорії часто перемагають науку саме тому, що пропо-

нують дуже привабливе бачення світу, в якому кожен може почуватися героєм (...). З іншого боку, світ без міфів був 

би світом без сенсу. Ніхто не хоче жити в реальності, яка їх позбавлена.
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змови. Підтвердженням такого розвитку подій може бути спостережувана зміна основної осі виcловлю-

вання з антивакцинальної на антиукраїнську у багатьох акаунтах у соціальних мережах. Також можливо, що 

існує організована дезінформація, яка змінила фокус зацікавленості, або те й інше.

Ситуація війни, небачених масштабів міграція в сучасній Польщі, дедалі складніша економічна 

ситуація, які послідували за найбільшою за сто років кризою охорони здоров’я, створюють сприятливий 

ґрунт для різноманітних, зокрема радикальних, наративів. Дезінформація, викликаючи почуття сумніву, 

породжуючи страхи та розпалюючи неприязнь і ненависть, може призвести до загострення стосунків з 

українською громадою, а отже, підірвати ефективність і послабити умови для реалізації процесу інтеграції 

українців і поляків.

Через міграційну/біженську кризу шкідливі механізми, процеси та політика, які існували до війни, 

становлять ще більшу загрозу соціальній єдності та безпеці всіх груп, які живуть і перебувають у Польщі.

2. Цілі антиукраїнської дезінформації після вторгнення Росії
в Україну

Внаслідок російського вторгнення в Україну Польща прискореними темпами перетворюється на 

поліетнічне суспільство. Усі сценарії, наведені у вступі до звіту, припускають збільшення кількості 

українців та українок у Польщі від 700 тис. до 2,5 млн осіб. Деякі з них також припускають погіршення 

умов життя в Білорусі через санкції та, як наслідок, збільшення міграції також з її території. Однією з цілей 

російської дезінформації в такій ситуації, безсумнівно, буде розпалювання конфліктів і розбіжностей між 

різними національностями, які проживають у Польщі.

Спостерігаючи початок агресії Путіна проти України та перші години великої хвилі біженців українців 

(переважно жінок і дітей) до Польщі, у дезінформаційному просторі можна зауважити, серед іншого, 

наступні явища та домінуючі теми2:

1. Викликати неприязнь до осіб з України на соціальному та економічному рівні, щоб викликати
відчуття несправедливого та неповноцінного ставлення до поляків:

• Воєнні біженці з України привезуть до Польщі поліомієліт (інформація та аналіз від 05.04.2022);

• Поліцейські (Підкарпаття) ходять по будинках з витягами з перепису населення (і таким чином

порушують правила захисту даних, щоб змусити допомагати українцям) і шукають місця для

розміщення біженців (від 15.04.2022);

• PESEL – це надання громадянства, і, проголосувавши, українці миттєво змінять політику в Польщі, 

і як переселенці витіснять поляків з багатьох соціальних і професійних позицій (від 07.04.2022);

• Планетарій у Зеленій Гурі пропонує всі сеанси українською мовою, що робить доступ для поль-

ських дітей нерівним (від 08.04.2022);

2 Наведені приклади походять з аналізу “Demagog.Pl” та OKO Press, переважно за період перших двох тижнів квітня, 
де наводяться точні пояснення, чому дане повідомлення є неправдивим.
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• Закон проти поляків (висловлювання священника Марка Бонка на порталі gloria.tv на каналі «Теле-

бачення Короля Христа» від 21.03.2022): до Польщі приїжджають лише багаті українці та лише із

західної її частини, отримують допомогу, а польські родини опиняться в гіршому матеріальному

становищі, а українські – в привілейованому;

• Графік, що порівнює розмір пільг або вартість послуг, доступних для українців і поляків (фальсифі-

кована частина даних про грошову вартість підтримки) з підписом: «яка сім’я є громадянином 2

категорії у власній країні?» (запущено разом з іншими повідомленнями в останні дні березня 2022

року, за словами Анни Межинської/OKO Press);

• Несправедливість у доступі до медичних послуг: українські сім’ї мають гарантії доступу до послуг 

у системі охорони здоров’я, що призведе до збільшення черг для польських сімей (з’являються

поодинокі негативні сигнали про те, що полякам ускладнений доступ до медичних послуг, хоча

вони поширюються відносно швидко в різних каналах масової інформації і є сильно

«нашіптувані»);

• Невелика частина українських дітей та молоді користується польською освітою (хоча так багато

говорять про потребу підтримки) – за даними Міністерства освіти України, 540 тисяч дітей корис-

туються дистанційним навчанням, яке пропонує Україна (ця офіційна інформація з кінця квітня –

почали надходити несприятливі коментарі, які підривають сенс польських зусиль для дітей з

України у сфері освіти, адже українці «такі невдячні» / 28.04.2022);

• Українці навіть без кваліфікації можуть працювати в польських школах та університетах, посла-

блюючи позиції поляків (від 06.04.2022).

2. Розпалювання неприязні до осіб з України з огляду на необхідність захисту «польськості»:

• Вивішування прапора України (на ратуші Варшави) як доказ окупації Польщі (інформація та аналіз

від 07.04.2022);

• Інформація (повторювана, попри заперечення з 2015 року) про єврейське походження президента

Анджея Дуди (Аарон Фейгенбаум) і про те, що його дід (Михайло Дуда) був бандерівцем (від

08.04.2022);

• Поширення страху перед війною (навіщо солідаризуватися з українцями...) запустивши, напри-

клад, інформаційний вірус (фото російського посольства у Варшаві, позаду якого підіймається

дим), що росіяни палять документи в посольстві, що означало б, що – як і в Києві – через тиждень

може бути російська агресія проти Польщі (інформація з Twitter’а від 22.03.2022);

• Поширення страху перед ядерною війною з’являється в дезінформації епізодично як відлуння заяв 

Кремля, і головним чином Путіна, щоб щоразу посилювати відчуття страху перед війною та її

загрозами (згідно з опитуванням IPSOS для 27 країн, проведеним на рубежі березня/квітня – 77%

поляків відчувають загрозу війни, кожен другий поляк відчуває таку загрозу як особисту, і лише

13% поляків хотіли б відправити польські війська в Україну) (станом на 28.04.2022);

• Заперечення військової трагедії в Україні – оскільки, згідно з дезінформаційними повідомленнями,

1 млн українців повернулися до своїх домівок на Великдень, це означає, що війна в Україні пере-

більшена (при цьому – 1 млн повернувся з початку війни/переважно чоловіки, а під час святкового 

періоду за даними Прикордонної служби перетнули кордон 136 тис. осіб);

• Ізраїль зайняв землі в Україні для створення там держави (у дезінформаційних повідомленнях її

називають «Небесним Єрусалимом»), перемістивши їх з Палестини, а також найближчим часом

анексує галицьку частину Польщі (від 06.04.2022).
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3. Сфери напруги, які вже з’являються, та наративи дезінформації

Наведені приклади є лише зразком дезінформації, яка з’явилася в Польщі після російського вторгнення в Україну 

і триває досі. Дезінформаційні кампанії, які підривають зусилля соціокультурної інтеграції поляків і українців у 

цей особливий історичний момент, лише розпочинаються. Однак основні теми можливих дій вже намічені:

• На самому початку війни в дезінформаційних повідомленнях не було сильно розвиненої проросій-

ської позиції, хоча зараз багато сигналів вказують на те, що тема нападу Росії на Україну піддається

сумніву (стверджуючи, що це неправда) і звинувачення Заходу як винуватця конфлікту і війни

набирає все більшого значення. З одного боку, йдеться про захист офіційної позиції Кремля – це

Захід провокує, тому була необхідна оборонна війна (Лавров наприкінці квітня, митрополит РПЦ

Кирил, промова Путіна 09.05.2022 на Червоній площі). З іншого боку, це результат активізації

польських екстремістських угруповань, які, переходячи із закритих форумів, відкрито підтри-

мують Путіна, зокрема й тому, що він може, як вони пишуть, розправитися з історично та

ментально відповідальними «українськими бандерівцями» на їхню думку – за «Волинську різа-

нину» (OKO Press, Агнєшка Єнджейчик);

• Аналіз поширення дезінформації після розкриття вбивства в Бучі та ракетного обстрілу вокзалу

в Краматорську чітко показує, що російський наратив має на меті переконати громадськість у

тому, що трагедія в Бучі є вбивством, організованим президентом Зеленським, щоб спровоку-

вати (або вбивство здійснили українські війська, або актори брали участь у постановці в Бучі) та

дезавуювати дії Путіна – схоже пояснення руйнування залізничного вокзалу в Краматорську

(Анна Мєржинська, OKO Press, 10.04.2022);

• Різноманітні аналізи показують (Анна Мєржинська, OKO Press), що антивакцинальні групи, які

інтенсивно діють у мережі, змінюють гостроту своїх дій – на антиукраїнські;

• У багатьох випадках неправдива інформація та формування негативних емоцій до українців пере-

плітаються з традиційними тенденціями в Інтернеті: антисемітизмом, расизмом, захистом поль-

ськості від загроз тощо, що наближає їх до природи світу, створеного націоналістами (це описує

звіт Асоціації «Ніколи знову» від 07.04.2022). Випадок акції націоналістів у Перемишлі проти

біженців з України з іншим кольором шкіри, наприкінці лютого 2022 року, показує, що професійне

поширення чуток, використання розгалуженої мережі акаунтів, підтримка мережі, поширення

відео, що показує осіб з чорним кольором шкіри з ножем, як домінуючих у натовпі відвідувачів

Перемишля, звернення до громади міста з проханням організувати громадські патрулі для захисту

дітей і жінок, сприяло перетворенню невеликої дезінформації на локальний вибух невдоволення

і ненависті, заснованої на породженому страху;

• Сильна тенденція в російській пропаганді, яка з’явилася з кінця квітня 2022 року (OKO Press,

Агнєшка Єнджейчик), поєднуючи антинацизм з антисемітизмом (!), є спробою об’єднати дві пов’я-

зані з ними сильні емоції в одну – виправдати власні (крайні) дії як оборонні та отримати схва-

лення, наприклад, запропонованого оголошення стану війни та загальної мобілізації в Росії;

• Існує чіткий зв’язок дезінформації з традиційних ЗМІ (наприклад, місцевих ЗМІ на Підкарпатті) з її

поширенням через соціальні мережі, це також стосується нових веб-сайтів, які передають проросій-

ські наративи польською мовою, заповнюючи простір на заборонених російських каналах (Russia Today

тощо). Ініціатива державних органів щодо закриття певних веб-сайтів як таких, що порушують закон

(потрібна, хоча й із запізненням і в невеликих масштабах), не вирішує проблему повною мірою, оскільки

одразу створюються нові редакції сторінок, акаунтів, платформ, сервери переносяться на інші тери-

торії та ін., щоб і надалі нести антиукраїнську дезінформацію, інспіровану російськими джерелами;
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• Існує сильна тенденція, яка формує переконання та стереотипи, що матеріальне та статусне 

становище українців є і буде кращим, ніж польських родин, що з часом може стати важливим 

тригером масштабного конфлікту. Таке повідомлення створюють як сприйнятливі до такого типу 

стереотипізації «звичайні громадяни», так і з’являється приблизно 10 тис., нещодавно створених, 

фейкових акаунтів (Іга Дзецюховіч, OKO Press, 27.03.2022);

• Небезпека використання міграції українців до Польщі для розпалювання нових форм дезінформа-

ційного та пропагандистського тиску, відокремлення Польщі від Європейського Союзу. Вже 

сьогодні помітна активність деяких політиків, які протиставляють велике бажання поляків допо-

могти українцям ролі Європейського Союзу (зокрема Комісії), який нібито є неефективним у 

прийнятті рішень. Деякі політики, зокрема, закликають ЄС «щось зробити», і коли ЄС «щось 

робить», дехто представляє ЄС, що він не надає фінансову підтримку, яку Польща надає Україні та 

українцям, а дехто прямо заохочує не сплачувати внесок ЄС як свого роду компенсацію за нібито 

відсутність його підтримки (попри те, що ЄС фінансово підтримує багато заходів, які здійсню-

ються в Польщі для допомоги Україні).

4. Можливі майбутні сфери напруги, сфери дезінформації 
та наративи, що розділяють Польщу та Україну

Вже зараз можна охарактеризувати видимі сфери потенційної напруги, які кампанії та засоби дезінформації 

можуть радикально посилити:

• Тенденція розглядати присутність українців у Польщі як можливість їхньої асиміляції, яка можлива у 

більших масштабах, на противагу інтеграційним процесам, які можуть підірвати амбіції та прагнення 

української громади до власної окремості та ідентичності (Україна захищає свою незалежність та 

ідентичність під час війни), а з іншого боку, повинна зміцнювати національний суверенітет Польщі;

• Можливий наголос на обмеженні використання української мови в Польщі біженцями, зведення її 

до сфери їхніх приватних справ – з чітким тиском на заміну двомовності (яка в нинішній ситуації 

має бути загальноприйнятою нормою) – зобов’язання користуватися польською мовою: адміні-

стративні бланки, написи в установах, інформація про медичне обслуговування, освіту без можли-

вості вивчення української тощо;

• Відсуваючи на узбіччя справи, які потрібно вирішити, усі питання, пов’язані з релігією, відмінністю 

служіння в католицькому та православному обрядах (проблема, поки що абсолютно невизнана), 

найбільш крайня версія – тиск на, наприклад, участь у лекціях католицької релігії в школах без 

урахування культурних відмінностей (можливий непрямий примус, якому передує кампанія дезін-

формації в конкретних громадах);

• Використання географічного розташування української громади: її розміщення, наприклад, у 

просторах великих міст в розпорошений спосіб (без геттоїзації), мешканці яких більш відкриті до 

інакшості, що зменшує прихильність до дезінформації, тоді як їхня присутність у малих містах, а 

також на територіях, географічно населених соціальними групами з початково вищим рівнем 

неприязні до мігрантів чи українців як таких, може призвести до підвищення сприйнятливості до 

впливу негативних дезінформаційних емоцій (наприклад, пам’ять про Волинську різанину). Існують 

можливі кампанії дезінформації, спрямовані на місцеві мікроспільноти, які є джерелом негативних 

емоцій і конфліктів, хоча слід визнати, що українські біженці ігнорують ці території під час розмі-

щення, оскільки вони більше шукають місця в центральній і західній частині Польщі;
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• Посилання на сферу проблем, пов’язаних із помітним у Польщі дефіцитом розуміння рівності, що

може призвести до формування ставлення до присутніх у Польщі українських жінок, пронизаних

консервативним підходом, заснованим на патерналістському, надзвичайно чоловічому способі

розуміння світу (радикальна мова ворожнечі та дезінформації може зробити з українських жінок

жертв агресивних нападів в Інтернеті, але також і в реальності – як і очікувалося, шляхом поши-

рення неправдивої інформації про українку, яка нібито спокусила чоловіка жінки, яка запропону-

вала їй гостинність);

• Використання питань, пов’язаних з доступністю певних державних послуг, а також розміру соціальних 

виплат, що має вирішальне значення для повсякденного життя і стосується матеріальних благ, 

доступу до системи охорони здоров’я, житла, усіх освітніх послуг – включаючи компенсаційні, і в 

певних ситуаціях доступ до ринку праці (особливо це може стосуватися жінок). У цих сферах можуть 

з’явитися сумніви, помножені на дезінформацію, які не відповідають фактам і навіть створюють 

неприязнь до українців – що до них ставляться краще, що вони не працюють, що їхня присутність 

порушує принципи соціальної справедливості та як результат – що «польській родині гірше» тощо;

• Дезінформативна інструменталізація всіх питань, що стосується несхожості культурних кодів:

починаючи з мови, посилань на символи та традиції, посилань на релігію, інші сімейні моделі, і

закінчуючи ставленням до електронних ЗМІ та довірою чи недовірою до контенту, що переда-

ється в Інтернеті. У дезінформаційному просторі можливість характеризувати групу – як відмінну

від основної групи, що проживає на даній території – створює хорошу основу для поширення

фальсифікацій і ненависті.

5. Рекомендації щодо державної політики та соціальної діяльності
проти дезінформації

Рекомендації щодо дій та політичних, практичних рішень, спрямованих на створення короткотермінових і 

довготермінових умов для реалізації цілей «Гостинної Польщі», вимагають конкретного тесту імплементації. 

Зі зміною сценаріїв напливу біженців з України – як за розміром, так і за структурою та тривалістю перебу-

вання в Польщі, важливими будуть такі умови:

Потенціал можливостей (але і їхні загрози) для співпраці між урядом, місцевим самоврядуванням та 

громадськими інституціями; 

• Природа правових і фінансових принципів та їх залежність від національних та європейських норм,

а також можливість фінансування з різних джерел усіх проєктів і програм підтримки українців у

Польщі та розбудови польсько-українських відносин;

• Стан соціального клімату, тобто фактори, що сприяють збереженню аури відкритості та солідар-

ності у значної частини суспільства (тимчасове та спрямоване покращення соціального капіталу),

а також фактори, які можуть стати тригерами конфліктів та соціальної напруги навколо перебу-

вання українців у Польщі, чому може сприяти висока вразливість частини суспільства до дезін-

формації, мови ворожнечі та поляризації.

Рекомендації щодо конкретних дій можна розділити на дві категорії:

• Діяльність щодо зменшення масштабів та обсягу дезінформації;

• І дії, що обмежують досягнення цілей дезінформації.
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Хоча заходи щодо обмеження масштабів необхідні, вони дадуть лише часткові результати. Навіть за 

найбільшого залучення платформ соціальних медіа та адміністрації, в соціальних мережах з’являтиметься 

вміст, що пропагує ненависть і дезінформацію.

Протидіяти досягненню цілей дезінформації (про це також пишуть експерти Rand Corporation) є більш 

ефективним, хоча і складним, що ставить політичний виклик для партій з націоналістичними ухилами та 

потребує довготривалих і послідовних дій. Ви можете розглядати цей спосіб дії як вакцину. За відсутності 

сприйнятливості до дезінформації ніякі її масштаби не порушать «здоров’я» громадян.

Діяльність щодо зменшення масштабів та обсягу дезінформації

1. Моніторинг

Дезінформація – навіть існуюча в прихованій фазі або в невеликому масштабі впливу – може швидко акти-

вуватися, перейти до зростаючого масштабу впливу на великі соціальні групи завдяки персоналізації пові-

домлень та їх мікроадресності (використанню алгоритмів), що підвищує ефективність. Сприйнятливість до 

різних потоків дезінформації в різних середовищах може мати ключове значення – фальсифікована інфор-

мація та маніпуляції найчастіше відповідають емоціям і настроям конкретних соціальних груп.

Тому особливо важливим видається моніторинг не лише потенціалу дезінформації – контенту, який 

розділяє суспільство, а й груп можливих трансляцій. Вони присутні в соціальних медіа – Facebook, Twitter, 

Messenger, Telegram, а також на багатьох порталах (наприклад, ультраправий канал eMisja TV) і в коментарях 

під публікаціями, телевізійними станціями та радіостанціями, що працюють на місцевому рівні.

Необхідно бути особливо чутливим до потенціалу дезінформації та конфліктів у всіх сферах, описаних 

у звіті «Гостинна Польща», серед усіх представлених рекомендацій та запропонованих політик і рішень. 

Детонатори конфліктів можуть бути присутніми в будь-якій сфері (освіта, охорона здоров’я, ринок праці 

тощо), а будь-що може стати дезінформаційним матеріалом. Важливим є і також дуже широке уявлення 

про те, що могло б функціонувати (яка проблема, яка ніша польсько-українських стосунків, які дії...) як потен-

ційний тригер, породжуючи спалах соціальної напруги, підриваючи відносини між поляками та українцями, 

і тим самим перешкоджаючи досягненню цілей «Гостинної Польщі».

Хоча робоча група Європейської служби зовнішніх дій постійно відстежує російську системну дезінфор-

мацію, внутрішня дезінформація вибірково аналізується засобами масової інформації, громадянським 

суспільством і деякими державними установами. Протидія антиукраїнській дезінформації вимагатиме 
посилення підтримки незалежних моніторингових центрів та кращої координації їхньої діяльності. 
Слід подумати, чи в цій сфері – окрім громадянського суспільства та ЄСЗС – мають бути більш активні 
державні установи, такі як Агентство внутрішньої безпеки, Центр державної безпеки чи національні підроз-

діли стратегічної комунікації (у Польщі – група при Міністерстві закордонних справ). Ефекти моніторингу 

мають бути доступні ЗМІ.

Крім того, робочу групу ЄСЗС слід значно зміцнити – фінансово та з точки зору персоналу, щоб її 

аналіз був доступним для всього ЄС і доступний усіма мовами.

2. Краще модерування контенту

Європейська комісія має забезпечити однакове ставлення до всіх громадян ЄС і громадян США. Meta, 

тобто Facebook та Instagram, можуть бути символом нерівного ставлення. Хоча англомовні користувачі 
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становлять лише 9% користувачів, 87% коштів, які виділяються на модерацію контенту, припадає на них. 

Facebook ділить решту 13% на модерацію іншими мовами – тому важко очікувати рівної ефективності. Це 

сфера для рішучого втручання Європейської комісії аби змусити цифрові платформи брати на себе більшу 

відповідальність у протидії дезінформації.

Крім того, платформи повинні надавати відкритий набір перевіреного контенту разом із 
вердиктами. Зараз соціальні медіа, якщо вони займаються діяльністю, пов’язаною з дезінформацією, 

роблять це непослідовно та надто обмежувально. Законодавці на рівні ЄС повинні запропонувати 
цифровим гігантам створити спільну бібліотеку дезінформаційного контенту, щоб кожен громадянин 

ЄС мав можливість побачити контент, позначений як дезінформація та спростування. Водночас 

платформи, що створюють таку базу даних, могли б обмінюватися інформацією, прискорюючи процес 

боротьби з дезінформацією. Прикладом подібного та добре функціонуючого рішення є бібліотека 

політичної реклами у Facebook, де можна перевірити всю рекламу політичних партій за поділом на країну 

та часом трансляції.
Євросоюз також має швидко запровадити т. зв. Digital Services Act, який дозволить краще співпрацю-

вати між платформами та адміністрацією в кризових ситуаціях.

3. Більш рішучі правові заходи

Дезінформація про осіб з України значною мірою надихає мову ворожнечі, яка карається законом. На прак-

тиці прокуратура та поліція вкрай рідко реагують на осіб, які сіють мову ворожнечі, навіть коли це очевидно. 

Уряд не має великого впливу на платформи соціальних мереж, але має набагато більше впливу на авторів 

дезінформації та мови ненависті. На YouTube ми легко знаходимо творців, які пропагують мову ворожнечі 

проти українців – у державних служб є відповідні інструменти для моніторингу мережі та реальних дій 

проти тих, хто поширює ненависть у віртуальному світі. Наразі система не працює, заходи вживаються 

лише проти найбільших і найвідоміших творців, які перетворюють свою діяльність в Інтернеті на реальні 

дії (наприклад, Олександр Яблоновські). Коли вже існуючі правові механізми боротьби з мовою ворожнечі 
запрацюють – відчуття повної безкарності буде зламано.

Потрібна також реактивація правозахисних груп, що діє при Міністерстві внутрішніх справ та 
адміністрації, яка, зокрема, систематично займалася питаннями інтеграції осіб іншого походження.

Дії, що обмежують досягнення цілей дезінформації

Успішна протидія цілям дезінформації вимагатиме дій переважно офлайн, а не в самих соціальних мережах. 

Якщо розглядати дезінформацію як соціальне явище, як ми намагалися довести на початку, то протидія їй має 

передбачати передусім офлайн-діяльність, спрямовану на інтеграцію та побудову відкритого суспільства.

4. Медіаосвіта осіб з Польщі та України

Загальна медіаосвіта в школах, особливо щодо соціальних медіа, не повинна викликати політичних супе-

речок. Така діяльність, яку зараз проводять недержавні організації, не лише навчає та захищає від дезінфор-

мації, але й – у довгостроковій перспективі – запобігає радикалізації та дозволяє зрозуміти інші перспек-

тиви. Необхідно посилити організації, які проводять такі заняття, і збільшити масштаби їх діяльності. 
Також можна відповідно змінити основний навчальний план.
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У цьому контексті варто відзначити важливість нижніх ініціатив для поширення освіти, пов’язаної з 

боротьбою зі зростанням дезінформації. З ініціативи Demagog.pl – виник «Кодекс належної практики», підпи-

саний багатьма університетами, спільнотами та дослідницькими центрами (20.04.2022). Багато організацій, 

зокрема demagog.pl та Wojownicy Klawiatury (Воїни Клавіатури), проводять заняття з медіакомпетенцій. 

Чудово написаний і прозоро візуалізований є також посібник Анни Мєржинської під назвою «Дезінформація. 

Як від неї захиститися», виданий Фондом «Orange».

5. Проведення державною адміністрацією стратегічної комунікації щодо воєнних біженців з України

З огляду на війну та кризу біженців, повідомлення від уряду та адміністрації щодо осіб з України слід 

ретельно оцінювати з точки зору дезінформаційного потенціалу. Усі важливі комунікації урядової адмі-

ністрації повинні бути перевірені одним центром прийняття рішень. Подібним чином правляча партія та, 

орієнтована на біженців, демократична опозиція, повинні оцінити для громадян України вартість можливих 

відкритих політичних суперечок про державні політики щодо біженців.

6. Деталізація образу воєнних біженців та створення хороших асоціацій

Представлення осіб з України лише як осіб із досвідом біженства зміцнює відносини на лінії донор допомоги 

– одержувач допомоги та призводить до стереотипізації всіх осіб з України. Представлення осіб з України

в повному обсязі їхнього досвіду та досягнень може допомогти розірвати цей дихотомічний зв’язок. Мова 
ворожнечі та дезінформація ґрунтуються на стереотипах, тому послаблення останніх піде на користь 
інтеграційним процесам. Позитивну роль можуть відіграти засоби масової інформації, громадські орга-
нізації, органи державної влади та місцевого самоврядування, які займаються комунікацією (наприклад, 
шляхом проведення соціальних кампаній, що розширюють імідж осіб з України) та культурою (наприклад, 
організацією фестивалів української культури, сприяючи участі українських митців на фестивалях поль-
ської культури, або представленням персонажів біженців у ТБ серіалах).

7.     Освіта та діяльність для мультикультурності

Досвід мультикультурності є важливою частиною історії Польщі, а також повсякденним життя осіб, які 

живуть на кордоні. Прийняття мультикультурності не означає відмову від власної культури. Хоча дії ниніш-
нього уряду на користь мультикультурної освіти здаються нереалістичними, такі дії можуть здійснюва-
тися місцевими органами влади у співпраці з громадськими організаціями, наприклад, шляхом організації 
шкільних або спортивних заходів тощо. З іншого боку, посилення інтеграційних процесів осіб з України 

також буде важливим у протидії дезінформації, що може призвести до зниження міжкультурної напруги, а 

отже, до обмеження потенціалу дезінформації. Особам з України буде важливо швидко набути мовних і 
культурних навичок (докладніше про це в розділах 4 і 8).

8. Підтримання духу солідарності

Після багатьох місяців надання підтримки громадяни Польщі можуть відчути втому від ситуації і навіть 

розчарування ставленням воєнних біженців. Органи місцевого самоврядування можуть зіграти позитивну 
роль у підтримці духу солідарності, особливо на емоційному рівні. Місцева влада може використовувати 
звичайні святкування (свято міста/муніципалітету, свято врожаю тощо), щоб викликати почуття гордості 
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за допомогу, яку надають жителі. Водночас цей посил має бути деталізований (див. вище) та враховувати 

героїчну позицію української армії та суспільства у захисті країни та Європи.

Католицька церква може відігравати важливу роль, оскільки її вплив зосереджений особливо в 
менших місцевостях.

9. Розміщення осіб з України в місцевих громадах

Підтримка осіб з України в перші тижні та місяці війни мала переважно низовий характер. В результаті 

біженці були прийняті в домах і почали функціонувати в місцевих громадах. Особи, які приймали воєнних 

біженців, також стали їх прихильниками, що, ймовірно, сприяло зменшенню дезінформації та мови ворож-

нечі. Місцева влада та центральна адміністрація повинні сприяти таким рішенням. Водночас щоб уникнути 

втоми окремих осіб, що приймають біженців, необхідні системні м’які заходи, наприклад, створення груп 

опікунів для конкретних осіб з України, подібні дії можуть також вжити роботодавці.

10. Обмеження сфер конфлікту

Оскільки дезінформація має тенденцію поглиблювати поляризацію, то протидія їй може полягати у змен-

шенні сфер потенційного конфлікту. Наприклад, занепокоєння щодо витіснення осіб з Польщі особами з 

України можна зменшити, опублікувавши дані про вакансії в польських компаніях і виявивши історії успіху 

в результаті напливу робочої сили. Подібні дії можуть стосуватися й інших визначених конфліктних сфер.

6. Наслідки впровадження рекомендацій

Незалежно від того, чи воєнні біженці в Польщі лишаться на довше чи повернуться через кілька місяців, їхнє 

перебування в Польщі супроводжуватиметься напругою. Представлені заходи не спрямовані на протидію 

реальним викликам і проблемам, які можуть виникнути. Ми пропонуємо низку дій, які можуть призвести 

до ситуації, коли відповідь на виклики буде пропорційною їх масштабам, а не перебільшеною чи навіть 

натхненною, як це часто буває в соціальних мережах. По-перше, запропонована інтеграційна діяльність 

дозволить громадянам побачити іншу людину, а не натовп біженців. Популяризація особистості та її 

досвіду перешкоджатиме поляризації, формуванню стереотипів і, таким чином, зменшить мову ненависті 

та сприйнятливість до дезінформації.



ГОСТИННА 
ПОЛЬЩА 
2022+

132

9. ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА

Цитована література:

CBOS (Центр дослідження громадської думки), (2022). Stosunek do innych narodów, Повідомлення з досліджень номер 
21/2022, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_021_22. PDF, доступ 30 квітня 2022 р.

demagog.org.pl, https://demagog.org.pl/fake_news, огляди фейкових новин: 

* 29.04.2022, Мільйон українських біженців повернулося на свята?

* 21.04.2022, Євреї перенесуть Ізраїль в Україну? 

* 20.04.2022, Незавершена «постановка» в Бучі? Ні, це теорія змови 

* 19.04.2022, Українці атакували вокзал у Краматорську? Ні, це були росіяни 

* 15.04.2022, Поліцейські ходять по домівках і шукають місця для біженців 

* 14.04.2022, Пандемія та війна в Україні – це змова, за якою стоять євреї?

* 12.04.2022, Підтримка українців – це свідома денаціоналізація Польщі?

* 12.04.2022, Українці збагачуються за рахунок поляків?

* 08.04.2022, Наш президент Аарон Фейгенбаум і родом з України?

* 08.04.2022, Польський планетарій має сеанси тільки українською мовою?

* 07.04.2022, Вивішування українського прапора як доказ окупації Польщі? 

* 07.04.2022, PESEL, це не громадянство, а біженці не є переселенцями

* 06.04.2022, Українці без кваліфікації можуть працювати в польських школах та університетах? 

* 06.04.2022, Небесний Єрусалим, міф чи правда? 

* 05.04.2022, Українці завезуть поліомієліт до Польщі? 

* 29.03.2022, Закон проти поляків (про передачу священника Марка Бонка на порталі gloria.tv на каналі «Телеба-
чення Короля Христа» від 21.03.2022)? Едельман, (2022). Edelman Trust Barometer 2022, https://www.edelman.com/
trust/2022-trust-barometer доступ 30 квітня 2022 р. 

EUvsDisinfo, матеріали про російську дезінформацію, https://EUvsDisinfo.eu/ 

Ipsos, The World’s response to the war in Ukraine. A 27-country Global Advisor Survey. April 2022, www.Ipsy’s.com/en/ 
war-in-Ukraine-april2022 

Kodeks Dobrych Praktyk. Wspólnie przeciw dezinformacji, Ініціатива та опрацювання: NASK, demagog.pl, #Fake-Hunter, Cyber-
Defence24, Sieć Obywatelska Watchdog, PRAVDA, Spider’sWeb +, Nauka, to lubię, CrazyNauka, Instytut Zamenhoffa, PAP, 
квітень 2022 

Мєржинська Анна, Dezinformacja, jak się przed nią chronić? Poradnik, квітень 2022, Фонд Orange, www.fundacja.Orange.pl 

Мєржинська Анна, аналітичні тексти в OKO.Press, https://oko.press/: 

* Przemyśl. Jak zorganizowano polowanie na ludzi? Narodowcy i Konfederacja potrzebowali tylko pretekstu, 04.03.2022

* Kremlowska wojna informacyjna: osłabić solidarność Polaków i obarczyć USA winą za wojnę, 14.03.2022

* Wojna informacyjna. Jak Kreml próbuje wywołać strach w Polsce i na Zachodzie, 29.03. 2022

* Rosja wybiela sie z Kramatorska i Buczy, część Polaków w to wierzy. Wpływ rosyjskiej dezinformacji, 10.04.2022

* 43 portale nadają codziennie antyukraińską propagandę po polsku, 01.05.2022

* Rosyjskie fałszywki. Jak kremlowscy propagandyści fabrykują fake-newsy? 08.05.2022

Напьорковські М., (2018). Mitologia współczesna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

«Ніколи знову», асоціація, звіт: Zachowajmy solidarność z uchodźcami, Варшава, квітень 2022, www.nigdywiecej.org 

OKO Press, https://oko.press/, матеріали присвячені дезінформації та серія аналізів під назвою «Говоріт Москва»: 
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* Іга Дзецюховіч, Na tysiącach kont trolle zniechęcają nas do pomocy Ukraińcom. Walczą z tym Cyber Elfy (розмова), 27.03.2022 

* Агнєшка Єнджейчик, більшість статей з циклу «Говоріт Москва» 

* Агнєшка Єнджейчик, Na Placu Czerwonym Putin tłumaczy się z wojny i obiecuje pomoc dla sierot po poległych, 09.05.2022 

* Агнєшка Єнджейчик, Wojna z żydowskim i nazistowskim najazdem na Rosję, 03.05.2022 

Пол К., Метьюз М., (2016). The Russian „Firehose of Falsehood” Propaganda Model, Rand Corporation, https://www.rand.org/ 
pubs/perspectives/PE198.html, доступ 30 квітня 2022 р. 

Technology and Democracy. Understanding the influence of online technologies on political behaviour and decision making, JRC 
Science for Policy Report, Brussels, 2020, на чолі з: Стівен Левандовскі, Лаура Сміллі, доступ 17 травня 2022 р.

Тима П. та ін. (2019) Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce Analiza dyskursu, Об’єднання українців у Польщі, 
Варшава, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20%27Mniejszo%C5%9B%C4%87%20ukrai%C5%84ska%20
i%20 migranci%20z%20Ukrainy%20w%20Polsce.%20Analiza%20dyskursu%27.pdf, dostęp 13 maja 2022 r. 

Twitter, 22 березня 2022, cyt.Za: Halina/ @Halina59914130 oraz Darek Kud w: City Buzz, Dym nad ambasadą Rosji w Warszawie. 
Rosjanie palą dokumenty
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МАРЕК БАЛІЦКІ 
Лікар-анестезіолог і психіатр. Член Комітету експертів з питань охорони здоров’я при 

Омбудсмені, Ради з питань охорони здоров’я при Президенті Республіки Польща та 
Комітету з біоетики при Президії Польської академії наук. Багаторічний член парламенту 
(депутат I, II та VI каденцій та сенатор V каденції), двічі міністр охорони здоров’я (у 2003 р. 
та 2004-2005 рр.). Керував кількома варшавськими лікарнями. До 1989 року був активістом 
демократичної опозиції. В тому числі учасник страйку служби здоров’я в Ґданську в 
листопаді 1980 року, член правління Гданського регіону та делегат I Національного з’їзду 
делегатів НСПС «Солідарність». Під час воєнного стану був інтернований і повторно 
ув’язнений у 1983 році. Член багатьох громадських і наукових організацій, викладач і автор 
численних публікацій з питань охорони здоров’я і прав пацієнта.

МАРІЯ БАРАН 
Доктор психології, міжкультурний психолог, працює на факультеті психології 

Університету соціальних і гуманітарних наук SWPS у Варшаві, де понад десять років 
викладає психологію міграції та акультурацію та міжкультурні компетенції. Бере участь в 
освітній програмі Global-MINDS European Master in the Psychology of Global Mobility, Inclusion 
and Diversity in Society, де проводить курс підготовки майбутніх міжкультурних тренерів та 
адаптаційні семінари. Також має багаторічний тренерський досвід у проведенні 
міжкультурних тренінгів про культурні відмінності та міжкультурну комунікацію для 
бізнесу (PAIiIZ, BASF, Gemalto, Wedel Lotte, PMP). Має дослідницький інтерес до наслідків 
культурного контакту, особливо у сфері культурної ідентичності. Член Лабораторії 
Ідентифікації всього людства, Міжнародної асоціації крос-культурної психології та 
Польської асоціації соціальної психології. Також співавторка текстів з психології міграції та 
біженства.

ЯКУБ БІНЬКОВСЬКІ
Член правління та директор департаменту права та законодавства Спілки підприємців 

та роботодавців. Експерт Варшавського інституту підприємництва, Член Ради соціального 
діалогу та Ради ринку праці. Автор експертних звітів, аналізів та законодавчих позицій. 
Спеціалізується на питаннях регулювання, особливо у сфері господарського та податкового 
права.

ОЛЬГА БОЧКАР 
Член правління Фундації Спілки поляків м. Києва. Координатор для іноземних 

студентів, вихователь та репетитор, викладач польської мови як іноземної. 

МІХАЛ БОНІ 
Доктор гуманітарних наук (1986 р.), доцент Варшавського університету (1977–1989 рр.). 

Активіст підпілля «С» і голова мазовецького осередку «Солідарності» (1989–1990 рр.). 
Міністр у багатьох урядах: праці та соціальної політики (1991 р.) та державний секретар 
у міністерстві праці та соціальної політики (1992–93 рр.). Депутат Сейму (1991–1993 рр.). 
Засновник і керівник Інституту громадських справ (1996–1997 рр.). Радник в уряді Єжи 
Бузека. Радник «Левіатана» та проєктів ЄС (2002-2007 рр.). Голова стратегічних радників 
Прем’єр-міністра та Постійного комітету Ради Міністрів (Міністр: 2008–2011 рр.). Автор та 
координатор роботи над звітом ПОЛЬЩА 2030 та звітами: МОЛОДІ 2011 та МОЛОДІ 
2018. Перший міністр цифровізації в Центральній та Східній Європі (2011–2013 рр.), автор 
програми: ЦИФРОВА ПОЛЬЩА. Депутат Європарламенту (2014–2019 рр.). На даний час 
доцент SWPS (Університет гуманітарних і соціальних наук) та Старший науковий 
співробітник в Martens Center (аналітичний центр у Брюсселі), сенатор асоціації SME Europe, 
голова Програмної ради фонду FISE.
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МАЧЕЙ БУКОВСКІ, редактор звіту «Гостинна Польща 2022+»
Доктор економічних наук, президент правління WiseEuropa. Науковий співробітник 

Варшавського університету. У 2006–2013 роках був президентом фонду IBS (Інституту 
системних досліджень). Є співавтором багатьох польських стратегічних документів 
(зокрема, План Гауснера, Польща 2030 – виклики розвитку, Довгострокова національна 
стратегія розвитку до 2030 року (Польща 2030 – третя хвиля сучасності). Керівник проєктів, 
численних коментарів та статей в пресі, зокрема про макроекономіку, енергетичну політику, 
інноваційність, пенсійну систему та ринок праці.

АГНЄШКА ХЛОНЬ-ДОМІНЬЧАК 
Докторка наук, Професорка Варшавської школи економіки. Проректорка з науки, 

директорка Інституту статистики та демографії Варшавської школи економіки, член 
Комітету демографічних наук Польської академії наук, керівниця польської дослідницької 
групи «Дослідження здоров’я, старіння та процесів виходу на пенсію в Європі», також очолює 
польську команду National Transfer Accounts. У 2008–2009 роках була заступницею 
держсекретаря в Міністерстві праці та соціальної політики, також входила до Наглядової ради 
Інституту соціального страхування та була членом Комісії з фінансового нагляду Польщі. У 
2007–2009 роках була віцепрезидентом Комітету соціального захисту Європейської Ради, 
а до середини 2009 р. також членом Комітету ОЕСР із питань зайнятості, праці та соціальної 
політики. У 2010–2017 роках у Педагогічному науково-дослідному інституті керувала 
проєктами, пов’язаними з підготовкою впровадження Польської структури кваліфікацій. 
Сфера її наукових інтересів – демографія, пенсійні системи, ринок праці, соціальна політика, 
охорона здоров’я та освіта. У Варшавській школі економіки читає лекції з економіки 
пенсійного забезпечення, соціальної статистики, економічної та соціальної політики. На 
даний час бере участь у реалізації двох міжнародних дослідницьких проєктах. 

ІВОНА ЦЕЦЬВЕЖ 
Експертка із соціальних консультацій та співпраці з органами місцевого самоврядування, 

соціолог, модератор та медіатор, консультант виборчих кампаній, тренер Оксфордських 
дебатів. У WiseEuropa займається співпрацею з органами місцевого самоврядування та 
супроводом їх у проведенні публічних консультацій у сфері просторового планування. Багато 
років співпрацювала з мережею випускників Фонду «Школа лідерів», опікуючись її розвитком та 
надаючи освітні програми для лідерів місцевого самоврядування. Співпрацю зі «Школою лідерів» 
розпочала у 2010 р. з кампанії «Маєш Голос, Маєш Вибір». Потім працювала над кампанією 
забезпечення явки на президентських, парламентських та місцевих виборах. Співавторка і 
координаторка першої Школи міських лідерів у Польщі, консультує органи місцевого 
самоврядування. Стипендіатка Державного департаменту США – Керівництво в органах 
місцевого самоврядування, випускниця XXII Школи лідерів громадянського суспільства та 
Школи модераторів. Створила Комунікаційну модель в муніципалітеті по лінії органи місцевого 
самоврядування – мешканці та Модель шкіл для лідерів середніх міст. Член Комітету 
соціального діалогу при Національній торгово-промисловій палаті.

МАЧЕЙ ДУЩИК, редактор звіту «Гостинна Польща 2022+»
Доктор наук, професор університету. У 2016–2020 роках проректор з наукової роботи 

Варшавського університету. Науковий співробітник у Центрі досліджень міграції та на 
факультеті політичних наук і міжнародних досліджень Варшавського університету. Голова 
Ради Гданського університету у 2021–2024 роках. У 2014–2016 та 2020–2021 роках член 
Комітету з наукової політики (голова у жовтні 2015 р. – березні 2016 р. та червні – грудні 2020 
р.). У 2008–2011 роках був членом команди стратегічних радників Прем’єр-міністра, а у 2012–
2014 роках керівником основного проєкту групи з розробки польської міграційної політики 
при Канцелярії Президента Республіки Польща. У 2014–2015 роках запрошений професор в 
університетах Мартіна Лютера в Галле-Віттенберзі та університетах Фрідріха Шиллера в Єні. 
Керівник фінансових грантів, в т. ч. Національним науковим центром та Польсько-німецькою 
фундацією науки. Стипендіат, в т. ч. проєктів Jean Monnet, Carl Duisburg Gesellschaft та 
Комітету наукових досліджень. 
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ОЛЬГЕРД РОМАН ДЗЕКОНЬСКІ 
Архітектор, урбаніст. Має понад тридцять років досвіду в плануванні, проєктування та 

управлінні містобудуванням. Співавтор I премії конкурсу Урбанізм та Архітектура в Новому 
Белграді в 1986 р. Віцепрезидент столичного міста Варшави в 1990–1994 та 1999–2000 
роках. Був співзасновником варшавського самоврядування. Голова Правління Агенції 
комунального розвитку (ARKA), співорганізатором якої він був, в 1994–1999 роках спільної 
ініціативи уряду та місцевого самоврядування, а також ЄС для місцевого планування та 
розвитку. Заступник держсекретаря в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва; 
у 2000–2001 роках – архітектура, будівництво, будівельний нагляд та геодезія. Міжнародний 
експерт програм US AID та ЄС, директор з розвитку RTI Польща; у 2001–2007 роках 
працював у Болгарії, Румунії, Косово та Сирії за програмою UE-MAM. Заступник державного 
секретаря в Міністерстві інфраструктури; у 2007–2010 роках – архітектура, будівництво, 
просторова економіка та нерухомість, будівельний нагляд. Державний секретар Канцелярії 
Президента Республіки Польща; у 2010–2015 роках – координація роботи радників 
Президента, Форум громадських дебатів, питання з інновацій, економіки, місцевого 
самоврядування та просторового порядку. Наразі керівник проєкту «Regiogmina», 
представник Управління Куявсько-Поморського воєводства з питань економічного 
розвитку, член Наглядової ради TARR, член програмної ради Фундації розвитку місцевої 
демократії.

ТОМАШ ГАЙДЕРОВІЧ 
Кандидат економічних наук. Доцент кафедри макроекономіки та теорії зовнішньої 

торгівлі на факультеті економічних наук Варшавського університету, консультант Світового 
банку, експерт Центру досліджень ринку праці Варшавського університету. Віцепрезидент 
правління Фонду Evidence Institute. Брав участь у численних проєктах, пов’язаних з 
дослідженнями переваг щодо освіти та роботи і методів стимулювання пропозиції 
конкретних зусиль в обох цих сферах. Спеціалізується на впровадженні сучасних 
мікроеконометричних методів для аналізу внутрішньої та зовнішньої мотивації у навчанні 
та професійній діяльності. Сфера досліджень, у якій є автором інноваційних методологічних 
рішень і публікацій, охоплює процеси акумуляції та використання (утилізації) людського 
капіталу в економіці, тобто сферу контакту сектора освіти з ринком праці. Крім захоплення 
методами «заглядання в душу», він є пілотом літака і любителем дайвінгу.

МАРТА ГОРЧИНЬСКА 
Юристка, яка займається захистом прав людини, спеціалізується на захисті прав 

мігрантів. Протягом 10 років пов’язана з недержавним середовищем, в тому числі 
насамперед з Гельсінським фондом прав людини. Надає юридичну допомогу особам із 
досвідом біженства, стежить за дотриманням закону на польських кордонах та є речником 
за підхід до міграції, що базується на дотриманні прав людини. Працювала національним 
експертом для УВКБ ООН. Є докторантом Варшавського університету.

ХАЛІНА ГЖИМАЛА-МОЩИНЬСКА 
Професорка, Докторка психологічних наук, співробітниця Ягеллонського університету 

та Академії Ігнатіанум у Кракові. Керувала та була співведучою двох випусків – у Кракові та 
Лондоні – семінарів для вчителів шкіл польської діаспори у Великій Британії в рамках 
Літньої академії міжкультурної комунікації, організованої Польською академією мистецтв і 
наук та Ягеллонським університетом. З 1998 року проводить дослідження в галузі 
культурної психології, з особливою увагою до психології міграції. Вони стосуються 
акультурації поляків, які виїжджають за кордон, та іноземців, які приїжджають до Польщі. 
Також займається дослідженнями проблем культурної адаптації в Польщі дітей із польських 
родин, які повертаються з еміграції. Останнім часом разом із командою проводила 
дослідження контактів поляків із норвезькою службою охорони здоров’я та досвіду 
польських сімей із Барневарн. Опублікувала низку праць, присвячених психологічним 
аспектам міграції, у польських та міжнародних виданнях.
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МАЧЕЙ ЯКУБОВСКІ
Доктор наук, економіст і соціолог, доцент факультету економічних наук Варшавського 

університету, президент правління Фонду Evidence Institute, колишній заступник міністра 
освіти (2012–2014 рр.). Раніше працював в команді з управління дослідженням PISA в штаб-
квартирі ОЕСР в Парижі. Працював консультантом Світового банку та ПРООН. Проводив 
дослідження в Піттсбурзькому університеті в США, в Мюнхенському університеті Людвіга-
Максиміліана в Німеччині та в Інституті Європейського університету в Італії. Є співавтором 
освітньої методики доданої вартості в Польщі, автором і співавтором кількох книг, десятків 
наукових звітів і наукових статей. У своїй дослідницькій роботі в основному аналізував 
вплив змін в освітній політиці на успішність студентів.

ПАВЕЛ КАЧМАРЧИК 
Професор Варшавського університету на факультеті економічних наук, також керує 

Центром досліджень міграції. Сферою його наукових інтересів є передусім умови та 
наслідки економічної міграції, ставлення до іммігрантів, міграційні політики, методологія 
міграційних досліджень, економіка ринку праці та демографічні процеси. Досліджує 
міграційну реальність та намагається брати участь у політичних дебатах щодо мобільності 
(у минулому був членом Групи стратегічних радників Прем’єр-міністра).

ВІТОЛЬД КЛАУС 
Доктор юридичних наук, професор Інституту правових наук Польської академії наук 

(керівник кафедри кримінології та Центру досліджень міграційного права) та науковий 
співробітник Центру досліджень міграції Варшавського університету; кримінолог, 
дослідник міграції, громадський діяч; Член правління Асоціації правової інтервенції (Голова 
у 2005-2019 рр.), член Комітету досліджень міграції Польської академії наук (каденція 
2019-2022 рр.) та Комітету правових наук Польської академії наук (каденція 2020-2023 рр.), 
стипендіат Товариства Макса Планка сприяння розвитку науки, Британської академії та 
уряду США, випускник Школи прав людини Гельсінського фонду з прав людини; автор 
багатьох праць у галузі кримінології, віктимології, прав людини, міграції та біженства.

АДАМ КОЗЕРКЕВІЧ 
Випускник медичного факультету Медичної академії в Кракові та Школи громадського 

здоров’я Медичного університету та Ягеллонського університету, а також іноземних курсів 
(Школа громадської охорони здоров’я Гарвардського університету в Бостоні, Університет 
Земмельвайса в Будапешті). З 1997 по 2008 рік працював в Інституті громадського здоров’я 
Collegium Medicum Ягеллонського університету, де здобув ступінь доктора медичних наук. 
Автор та співавтор багатьох публікацій (статей та книг) у галузі охорони здоров’я, економіки 
охорони здоров’я та інформаційних систем в охороні здоров’я. Окрім наукової роботи, був 
директором Департаменту інформаційних технологій Міністерства охорони здоров’я та 
Центру інформаційних систем охорони здоров’я (1998–2001 рр.), а з 2002 року проводив 
консультаційну та навчальну діяльність у сфері охорони здоров’я; в галузі організації, 
економіки охорони здоров’я, статистики та інформаційних систем для таких установ, як 
міністерства охорони здоров’я різних країн, Європейської Комісії, Європейського 
інвестиційного банку, Світового банку, національних та іноземних університетів. 
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ЮЛІЯ ЛАЩУК 
Докторка гуманітарних наук у галузі філософії, дослідниця жіночої міграції, активістка 

міграції та інтеграції. Захистила докторську дисертацію з відзнакою у Варшавському 
університеті у 2021 р. Сфера наукових інтересів: категорії відмінності та чужорідності та 
їхні іманентні зв’язки з виключеннями, гендерні відносини в національній державі, міграція 
жінок, питання ідентичності, приналежності та різноманітності, етика виміру гідності. 
Стипендіатка Макса Вебера в European University Institute у Флоренції, співпрацює з 
Варшавським університетом, Університетом Казимира Великого в Бидгощі та Фондом 
WiseEuropa.

З 2011 року займається неформальною освітою в Україні та Польщі, працює з дітьми 
та молоддю як педагог. Співзасновниця Українського дому у Варшаві.

РАДОМИР МАТЧАК 
Кандидат економічних наук, 20 років працював в органах державного управління, 

переважно місцевого самоврядування. Спеціалізується на питаннях регіональної політики, 
політики згуртованості ЄС, державного управління, інституційних реформ, балтійської 
співпраці та зеленої трансформації. Проводить консультативну та дослідницьку діяльність, 
співпрацюючи, зокрема, з Асоціацією польських міст та Університетом SWPS. Випускник 
Економічно-соціального коледжу Варшавської школи економіки та факультету 
менеджменту та економіки Гданського політехнічного університету.

ЯЦЕК МІХАЛОВСКІ 
Психолог та психотерапевт, активіст та працівник недержавного сектору, державний 

службовець. У минулому, серед інших: Голова Канцелярії Президента Республіки Польща, 
Програмний директор Польсько-Американського Фонду Свободи, Генеральний Директор 
Канцелярії Прем’єр-міністра, Директор Управління досліджень та аналізу Канцелярії Сенату 
Республіки Польща. Нині в т. ч. викладач в Collegium Civitas та аніматор соціальної Ініціативи 
«30. рік Свободи». Соратник демократичної опозиції часів ПНР і член першої «Солідарності» 
(1980 р.). З 1975 р. член Клубу католицької інтелігенції (ККІ) у Варшаві.

ЯКУБ МІХАЛОВСКІ , Ініціатор проєкту «Гостинна Польща 2022+»
Менеджер, який вже багато років працює на стику бізнесу, адміністрації та 

недержавних організацій в області державної політики та соціального діалогу, сталого 
розвитку та оптимізації управління. У 2008–2011 роках був членом Групи стратегічних 
радників Прем’єр-міністра. У 2011–2017 роках був менеджером у PwC та Deloitte у сфері 
державного сектору і сталого розвитку. Пізніше керівник політики, серед іншого, у 
стартапах та недержавних організаціях. Протягом багатьох років був пов’язаний з Клубом 
католицької інтелігенції у Варшаві. 

ІҐНАЦИ НЕМЧИЦКІ
Спеціаліст з питань комунікацій та європейських справ. Колишній співробітник 

державної служби, а потім журналіст, який займався питаннями ЄС. Президент фонду 
«Центр» ім. проф. Броніслава Геремка. Займав посаду директора з корпоративних 
комунікацій IKEA Retail у Польщі. Випускник Університету Бокконі (менеджмент) і Ланкастер 
(соціологія). Протягом багатьох років вегетаріанець, любитель тварин, з недавнього часу 
фермер на Мазурах.
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РОБЕРТ ПАТЕР 
Доктор суспільних наук з дисципліни економіка та фінанси, професор університету, 

керівник кафедри економіки та фінансів Вищої школи інформаційних технологій та 
менеджменту в Жешуві. Спеціаліст у галузі макроекономіки та прикладної економетрії з 
особливим застосуванням до ринку вакансій та попиту на робочу силу. Співвиконавець 30 
дослідницьких проєктів, у тому числі кількох міжнародних, пов’язаних з ринком праці. З 
2004 року проводить регулярні дослідження пропозицій про роботу під назвою Барометр 
вакансій. У 2017–2019 роках керував проєктом під назвою Метод постійного моніторингу 
освітньої невідповідності на польському ринку праці на детальному рівні, фінансований 
програмою DIALOG Міністерства науки та вищої освіти Польщі. Співпрацює з Офісом 
інвестицій та економічних циклів у Варшаві. Основний експерт Інституту освітніх 
досліджень у Варшаві. З 2020 року очолює дослідницьку групу, метою якої є надання 
інформації для підготовки Міністерством освіти і науки щорічного Прогнозу попиту на 
працівників галузевих професій на національному та воєводському ринку праці.

ОЛЕКСАНДР ПУСТОВИЙ
Історик, педагог. Консультант з питань навчання учнів з міграційним досвідом у 

Варшавському центрі освітніх і соціальних інновацій та навчання. Директор Суботньої 
української школи для громадян України, радник варшавської української школи Фонду 
«Наш вибір». Викладач історії в початковій школі № 141 у Варшаві, вчитель історії та 
культури України в Міжшкільному навчальному пункті для української меншини у Варшаві. 
Член групи Міністерства освіти і науки України з розробки Державної базової навчальної 
програми з громадянської та історичної освіти. Нагороджений почесною відзнакою 
Міністерства освіти і науки України «Зразок освіти».

МІХАЛ СЕНК 
Дослідник та координатор проєктів Фонду Центр їм. проф. Броніслава Геремка, 

займається, зокрема, питаннями, пов’язаними з мовою ненависті в соціальних мережах. 
Колишній співробітник Польської академії наук, де займався впливом системних рішень на 
вирішення конфліктів у багатоетнічних суспільствах. За освітою географ, спеціалізується на 
регіональному розвитку. Експерт з питань щодо міста, член редакційної колегії журналу 
«Магазин міста». У вільний час цікавиться Індонезією і займається скелелазінням.

ФІЛІП ШУЛІК-ШАРЕЦКІ 
Координатор проєкту Воїни Клавіатури (Wojownicy Klawiatury), фактчекер та 

спеціаліст з комунікацій. Міський активіст, раніше працював репортером на Польському 
радіо та менеджером соціальних мереж у Wirtualna Polska. Випускник Collegium Civitas та 
Академії In.Europa.

РАФАЛ ТШЕЦЯКОВСКІ
Має аналітичний досвід у широкому спектрі макро- та мікроекономічних питань, 

включаючи державні фінанси, міграційну економіку та ринок житла. Має відкриту 
докторську дисертацію у Варшавській школі економіки у сфері впливу децентралізації на 
фіскальну стабільність місцевої влади, на яку отримав грант від Національного наукового 
центру. Випускник економіки та економічного аналізу права Варшавської школи економіки. 
Був стипендіатом Університету Вісконсину у Медісоні у США та Фуданського університету 
у Шанхаї. Є співорганізатором Панелі польських економістів і членом Товариства польських 
економістів. Раніше працював у WISE та FOR, а зараз у групі економічного аналізу Deloitte.
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ЄНДЖЕЙ ВІТКОВСКІ 
Доктор, президент правління Центру громадянської освіти (ЦГО) – найбільшої 

польської недержавної організації, що працює в галузі освіти. З ЦГО пов’язаний з 2005 року, 
а з 2018 року є його президентом. Освітній експерт, доктор соціології і політолог за освітою. 
Займається, серед ін., стратегіями введення низових змін у школах, розвитком компетенцій 
майбутнього, громадянською та політичною освітою. Автор публікацій, програм та 
навчальних матеріалів. Випускник Академії лідерства для Польщі. 

ЄЖИ ВІШНЄВСКІ 
До того, як розпочав працювати в Міністерстві національної освіти в 1990 році, 

працював вчителем математики. Працював у міністерстві з перервами до 2017 року. 
Керував відділами, відповідальними за стратегічне планування, міжнародну співпрацю та 
координацію використання структурних фондів ЄС. Був генеральним директором 
міністерства у 1998 році – під час підготовки та реалізації системної реформи польської 
освіти. Співпрацював з Радою Європи (голова Комітету з освіти), ЮНЕСКО, Світовим 
банком, Європейською комісією та її агенціями ETF, Cedefop та ОЕСР. Є заступником голови 
Ради Європейського інституту освіти та соціальної політики та членом Ради Фонду «Освіта 
для демократії».

ЯН ЯКУБ ВИГНАНЬСКІ 
Соціолог, випускник Варшавського університету, стипендіат Єльського університету. 

Активіст демократичної опозиції в 80-х роках. Секретар Генрика Вуйца. Учасник Круглого 
столу. Один з аніматорів руху недержавних організацій у Польщі з початку 90-х років. 
Співзасновник, між ін. Банку даних про НДО, який веде Асоціація Клон/Явор та Польська 
федерація НДО. Дослідник громадянського суспільства, волонтерства та філантропії в 
Польщі. Засновник і нині Президент правління Фонду STOCZNIA. Співзасновник 
Громадянського фонду, який збирає кошти на ініціативи захисту демократичного порядку в 
Польщі. Колумніст квартальника Зв’язок (Więź). Лауреат серед ін. Нагороди ім. Анджея 
Бончковського, Нагороди Totus Tous, Нагороди ім. Ю. Тішнера, відзначений лицарським та 
офіцерським хрестами Polonia Restituta, старший стипендіат організації Ashoka. Одружений, 
3 дітей. Проживає у Варшаві. 



Фонд WiseEuropa

WiseEuropa — незалежний аналітичний центр, що спеціалізується на макроекономіці, економіці, 
європейській та зовнішній політиці. 

Місія WiseEuropa полягає у покращенні якості національної та європейської політики та економічного 
середовища, ґрунтуючись на надійному економічному та інституційному аналізі, незалежних дослідженнях 
та оцінках впливу політики на економіку. Інститут залучає громадян, підприємців, експертів і авторів 
державних політик з Польщі та з-за кордону до спільного осмислення модернізації Польщі та Європи та їх ролі 
у світі. Метою WiseEuropa є активна та віддана роль Польщі у відкритому, сталому та демократичному 
розвитку Європи. Основою діяльності WiseEuropa є стимулювання та надихання громадських дебатів щодо 
майбутнього Польщі та Європи.

www.wise-europa.eu
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