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Atak  Federacji  Rosyjskiej  na  Ukrainę  postawił  przed  Polską  szereg  wyzwań  spo-
łeczno-gospodarczych.  Obecnie  Polska  potrzebuje  nie  tylko  skutecznej  strategii  
radzenia  sobie z napływem osób uciekających przed wojną, ale też wykreowania 
wizji przyszłości, uwzględniającej wyzwania i szanse pojawiające się w różnych ob-
szarach życia społeczno-gospodarczego. Z myślą o  tym  powstał  projekt  „Gościnna  
Polska  2022+”.  Do  współpracy  przy  nim  zostali  zaproszeni czołowi  przedstawi-
ciele  polskiej  nauki  oraz  trzeciego  sektora,  którzy  starali  się  odpowiedziećm.
in. na pytania: Jak organizować system edukacji? Jak powinna funkcjonować opieka 
zdrowotna? Jakie wyzwania w obszarze międzykulturowym rodzi obecna sytuacja?
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Polska stanęła przed wyzwaniem wsparcia i integracji obywateli Ukrainy, zarówno 
tych, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 roku jako imigranci ekono-
miczni, jak również osób uciekających przed wojną w Ukrainie1. W Polsce są rów-
nież obecni obywatele ponad 100 państw świata, którzy swoją przyszłość związali 
z Polską. Poniższe rekomendacje dotyczą przede wszystkim wsparcia oraz możliwej 
integracji obywateli Ukrainy, których ponad 2,8 mln przebywa w Polsce, ale po nie-
wielkim dostosowaniu mogą stanowić podstawę dla polskiej polityki imigracyjnej 
i integracyjnej cudzoziemców. Realizacja poniższych rekomendacji zadecyduje 
o tym, czy imigracja do Polski będzie sukcesem, straconą szansą czy porażką.

1. Polski rząd oraz władze samorządowe powinny uwzględniać w swoich działa-
niach fakt przekształcenia się Polski w kraj o charakterze imigracyjnym i wielona-
rodowościowym z dużym udziałem w społeczeństwie obywateli Ukrainy.

2. Polska potrzebuje obecności cudzoziemców na rynku pracy, tak aby utrzymać 
konkurencyjność gospodarki. Odpowiednie wykorzystanie potencjału imigran-
tów, w tym uchodźców wojennych, na rynku pracy wymagać będzie ograniczenia 
szeregu barier, w tym zwłaszcza językowej, informacyjnej, związanej z obowiąz-
kami opiekuńczymi, kwalifikacji popytowej oraz sprawnego uznawania kwalifika-
cji.

3. Zwiększona obecność imigrantów, w tym osób uciekających przed wojną w Ukra-
inie, stwarza dodatkową presję na rynku mieszkaniowym. Właściwe odpowiedze-
nie na wyzwanie w krótkiej perspektywie (identyfikacja i zasiedlenie pustosta-
nów, liberalizacja prawa najmu oraz budowa osiedli modułowych) pozwoli także 

DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH 
REKOMENDACJI Z RAPORTU 
„GOŚCINNA POLSKA 2022+”

W tekście używamy zamiennie dwóch terminów, które mają ugruntowanie metodologiczne i prawne. Są to: „osoby uc-
iekające przed wojną w Ukrainie” oraz „uchodźcy wojenni”. Takie podejście pozwoli precyzyjnie odnieść się do jakiej 
kategorii osób odnosimy się w tekście.
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stworzyć podstawę do poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce w dłuższym 
okresie (uporządkowanie i zwiększenie skali rynku najmu, kompleksowy przegląd 
oraz deregulację prawa budowalnego i regulacji przestrzennych, udostępnienie 
prywatnym inwestorom terenów zablokowanych pod program „Mieszkanie Plus” 
lub przekazanie ich gminom, poprawa funkcjonowania Funduszu Dopłat) oraz 
przygotować się na poten- cjalne lepsze radzenie sobie ze skutkami klęsk żywio-
łowych.

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

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

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

7. Przekształcenie się Polski w kraj imigracyjny tworzy zupełnie nową perspektywę 
funkcjonowania Polski, u której podstaw silną role będą odgrywały relacje na linii 
rząd – samorząd – organizacje społeczne. Nie uda się tego osiągnąć bez przyję-
cia transparentnych zasad finansowania i refinansowania przez rząd wszyst- kich 
wydatków związanych ze wsparciem i integracją imigrantów, w tym uchodźców 
wojennych, dla samorządów, a które zostały zlecone przez administrację central-
ną. Bardzo ważne będzie również ścisłe powiązanie instytucji samorządu teryto-
rialnego z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, w zakresie transparent-
nej dystrybucji środków i organizacji działań pomocowych (krajowych, unijnych 
i międzynarodowych) na rzecz imigrantów, w tym uchodźców wojennych, a także 
wspierania państw pochodzenia imigrantów, w tym obecnie przede wszystkim 
Ukrainy.

8. Ukraina i Polska są krajami o bardzo niskim dystansie kulturowym, co jest ogrom-
ną zaletą obecnej sytuacji. Niski dystans kulturowy nie jest jednak równoznaczny 
z brakiem różnic. Konieczne jest pilne przygotowanie spójnej strategii możliwej 
integracji imigrantów, w tym osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Do reali- 
zacji polityki integracji niezbędny jest rządowy program zarządzania wielokultu-
rowością bez którego wszelkie wysiłki na rzecz integracji będą rozproszone oraz 
dużo mniej efektywne. Zgodnie z ideą integracji, polityka powinna zostać wypra-
cowana w porozumieniu z przedstawicielami mniejszości tak, aby uwzględ- niała 
nie tylko polskie potrzeby, ale również potrzeby tych grup. Jasny i spójny program 
umożliwiłby zapobieganie ewentualnym kryzysom w przyszłości.

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

10. Pilnym staje się wypracowanie ogólnokrajowej strategii w zakresie polityki migra-
cyjnej uwzględniającej doświadczenia członkostwa w Unii Europejskiej, dwóch 
kryzysów migracyjnych, z jakimi mieliśmy w ostat- nich miesiącach do czynienia, 
oraz prognoz w zakresie przyszłości. Ze względu na wagę migracji zarówno w za-
kresie politycznym, społecznym, jak i ekonomicznym strategia ta powinna być 
nadrzędna dla działań podejmowanych w wielu politykach publicznych. Musi być 
zatem opracowana w oparciu o wiedzę ekspercką oraz w atmosferze wolnej od 
wpływów ideologicznych.
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26 września 2022 roku w Ukraińskim Domu w Warszawie odbyła się prezentacja 
ukraińskojęzycznej wersji raportu „Gościnna Polska 2022+. Jak mądrze wesprzeć 
Polskę i Polaków w pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie?”. Przy-
gotowali go specjaliści instytutu badawczego WiseEuropa. Prezentujemy jego kon-
kluzje dotyczące integracji, które opracowała grupa robocza do spraw integracji. 

 Do tej pory nie wiemy, ilu dokładnie ukraińskich obywateli oraz cudzoziem-
ców przyjęła Polska w związku z działaniami militarnymi na terytorium Ukrainy, ale 
z pewnością wiemy, że najwięcej spośród krajów Unii Europejskiej. Z pewnością 
można też stwierdzić, że polskie społeczeństwo i państwo miały, mają i będą mieć 
przed sobą migracyjne i integracyjne wyzwania, na które trzeba reagować szybko 
i skutecznie. Głównym zadaniem raportu jest więc zwrócenie uwagi na możliwe ry-
zyka, z perspektywą szybkiej na nie reakcji i likwidacji.     
 W raporcie można zapoznać się z ogólna charakterystyką migrantów oraz 
osób, które uciekają przed wojną. Zamieszczono tam także informacje o takich 
aspektach działalności państwa i organów samorządu jak: ekonomika, rynek pracy, 
mieszkania, edukacja, administracja i prawo, polityka integracyjna, przeciwdziałanie 
dezinformacji i cyberbezpieczeństwo.  
 Ważną częścią prezentowanego raportu było omówienie w grupie roboczej 
rekomendacji odnośnie polskiej polityki integracyjnej, w kontekście obecnej sytuacji 
migracyjnej. Dyskusja w kole specjalistów i ekspertów miała na celu wyjaśnienie, czy 
opracowane w raporcie rekomendacje odpowiadają współczesnym wyzwaniom.  
 Zasadniczym mankamentem, na który wskazali wszyscy obecni eksperci, jest 
słabe przygotowanie polskiej administracji publicznej do rozwiązywania problemów 
współpracy z cudzoziemcami. Doświadczenie podpowiada, że, w przypadku migran-
ta, załatwienie nawet prostych spraw w urzędzie często może być skomplikowane. 
Jeśli jest to stosunkowo prosta przeszkoda, taka jak bariera językowa (chodzi o język 
angielski), można ją pokonać. Ale czasami niski poziom wiedzy o statusie, prawach 

Integracyjne wyzwania Polski, 
w związku z pojawieniem się 
w kraju ukraińskich uchodźców
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i obowiązkach różnych grup cudzoziemców w Polsce bardzo komplikuje załatwianie 
spraw przez migrantów. Często zdarza się, że na to same zapytanie cudzoziemiec 
otrzymuje różne odpowiedzi od pracowników tego samego urzędu. Jako przykład –  
Ukraińcy, którzy wjechali do Polski do 24 lutego 2022 roku i po tej dacie, mają różny 
status prawny, ale często są przez urzędy traktowani jako jedna kategoria z jednako-
wymi prawami. 
 Rozwiązaniem tego problemu miałoby być utworzenie korpusu urzędników, 
którzy orientowaliby się dobrze w kwestiach migracji, problemach i potrzebach 
cudzoziemców. Oczywiście, jest to perspektywa na przyszłość, ale  rozwiązanie 
pewnych problemów jest możliwe już teraz. Organizacje pozarządowe mają duże 
doświadczenie i wiedzę  w sprawach dotyczących migrantów i mogą występować 
w roli mediatora. 
 Jak zaznaczają eksperci, wśród migrantów zauważalny jest dosyć niski po-
ziom zaufania do organów władzy – policji, straży granicznej, służby skarbowej, 
wojewódzkich wydziałów  i urzędu do spraw cudzoziemców. Niski poziom zaufania 
skłania do podejmowania samodzielnych działań , które nie zawsze są dobrym roz-
wiązaniem. Wyrazistym przykładem jest banalne 
otrzymanie zezwolenia na pobyt. W większości 
przypadków migranci „obawiają się” tej procedu-
ry, uważając ją za skomplikowaną i niezrozumiałą. 
Gdyby migrant wiedział, że funkcjonariusz jest 
jego „kolegą i partnerem” w procesie załatwia-
nia wspólnej sprawy, wówczas nie zwracałby się 
do licznych firm – pośredników, które często kie-
rują się nie jego dobrem, lecz własnym zyskiem. 
Jednak, jakby to przykro nie brzmiało, migrant 
uważa urzędnika za wroga i nie ufa mu.              
 Zdaniem ekspertów, tego problemu można 
uniknąć poprzez ustanowienie ścisłej współpracy 
między organami administracji i organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się migrantami. 
Istnieje potrzeba stworzenia wspólnej platformy 
do wymiany doświadczeń. Migranci bardziej ufają organizacjom pozarządowym 
i dlatego częściej zwracają się do nich o pomoc. Dzięki temu organizacje mają duże 
rozeznanie w migranckich potrzebach i mogą podzielić się wiedzą z przedstawiciela-
mi administracji.  
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  Podczas dyskusji zrodziła się kwestia udziału cudzoziemców w życiu publicz-
nym. Pasywna obecność migranta w polskim społeczeństwie nie wystarcza do jego 
pełnowartościowej integracji. Ważne, aby migranci czuli się nie tylko częścią tego 
środowiska, ale i jego aktywnymi twórcami. O ile nadanie politycznych praw jest 
kwestią konsensusu, do którego polskie społeczeństwo musi jeszcze dojrzeć, to 
do aktywności społecznej można włączać migrantów już dziś. Migranci, którzy są 
stałymi rezydentami powinni otrzymać prawa wyborcze, przynajmniej na pozio-
mie gmin. Osoba, która odczuwa odpowiedzialność za stan spraw w miejscowości, 
w której mieszka, będzie znacznie mocniej zintegrowana z miejscową społecznością, 
niż pasywny konsument dóbr.   Zdaniem uczestników dyskusji, także Ukraińcy, któ-
rzy niedawno przybyli do Polski, mogą włączyć się do konsultacji społecznych lub 
wspólnych inicjatyw mieszkańców. 
 Specjaliści podkreślają również, że każdej debacie o integracji powinna to-
warzyszyć publiczna kampania informacyjna. Nie może być wąsko rozumiana, 
na przykład, jako reklama w telewizji, czy na bilbordach, a ma być kompleksowa i ma 
obejmować wszystkie poziomy polskiego społeczeństwa. Mogą być do niej włą-
czone szkoły i uniwersytety. Warto podkreślić rolę tych ostatnich, ponieważ mają 
one możliwości przygotowania i przedstawienia szeregu programów, między innymi 
służących do zbadania fenomenu różnorodności i wielokulturowości, zasad polityki 
antydyskryminacyjnej, pojmowania międzykulturowych odmienności.     
 Publiczna  kampania informacyjna  powinna być skierowana zarówno do mi-
grantów, jak i do polskiego społeczeństwa. Obywatele Polski również powinni być 
poinformowani o prawach i obowiązkach migrantów. Zmniejszy to znacznie praw-
dopodobieństwo tworzenia stereotypów i społecznej manipulacji poprzez ich rozpo-
wszechnianie.    
 Przedstawione powyżej kwestie wskazują na to, że w Polsce istnieje bar-
dziej ogólny problem – faktyczny brak polityki integracyjnej. Wszystkie problemy 
rozwiązywane są doraźnie, bez refleksji nad dalszą perspektywą i zapobiegania im 
w przyszłości. Ciekawe, że dyskusja ekspertów zaczęła się od kwestii – czym w ogó-
le jest integracja i to pytanie towarzyszyło dyskusji do jej zakończenia. Jeśli uznamy 
integrację za bycie razem, to wówczas tworzenie strategii polityki integracyjnej jest 
zadaniem i obowiązkiem wszystkich zainteresowanych stron – władz państwowych, 
samorządu, obywateli i migranckich społeczności.   

Oksana Pestrykova
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26 września 2022 roku w Ukraińskim Domu w Warszawie odbyła się prezentacja 
ukraińskojęzycznej wersji raportu „Gościnna Polska 2022+. Jak mądrze wesprzeć 
Polskę i Polaków w pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie?”. Przy-
gotowali go specjaliści instytutu badawczego WiseEuropa. Prezentujemy jego kon-
kluzje dotyczące edukacji, które opracował grupa robocza do spraw edukacji. 

 Warszawski magistrat w ostatnim czasie zaczął publikować aktualne statystki 
związane z życiem obywateli Ukrainy, którzy przybyli do stolicy, ratując się przed 
wojną oraz jej następstwami. Dzięki temu możemy dowiedzieć sie, że w stołecznych 
liceach uczy się 1244 takich właśnie obywateli Ukrainy, dodatkowo 425 osób zare-
jestrowano w innych placówkach oświatowych, które są na poziomie szkoły średniej. 
Na stronie internetowej urzędu miasta możemy także przeczytać, że w Warszawie 
zarejestrowano 13 161 obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, w wieku od 
14 do 18 lat, a więc w takim, w którym zazwyczaj polskie dzieci uczęszczają do szkół 
średnich. Zrozumiałe, że fakt rejestracji w urzędzie jednostki administracyjnej, nie 
gwarantuje, że dana osoba będzie mieszkać w danej miejscowości. Jednak  doświad-
czenie podpowiada, że liczba zarejestrowanych osób niezbyt odróżnia się od liczby 
zamieszkałych. Wynika z tego, że tylko co dziesiąty z naszych młodych współoby-
wateli kontynuuje zdobywanie średniej edukacji w polskiej szkole. Sytuacja nie różni 
się kardynalnie, gdy przyjrzymy się także innym kategoriom wiekowym. Większość 
ukraińskich dzieci znajduje się poza kontrolą i wpływem polskiego systemu edukacji. 
Gdy zbadamy statystyki dotyczące klas 1-8, zobaczymy inne liczby, ale tą samą pro-
porcję między tymi, którzy weszli do polskiego systemu edukacyjnego, i tymi, którzy 
pozostali w ukraińskim systemie, ucząc się online.   
 To dobrze, czy źle? Zależy od tego, jak sobie wyobrażamy idealną edukacyjną 
integrację ukraińskich dzieci w Polsce. Jeśli jesteśmy zwolennikami tak zwanej „twar-

Edukacyjne wyzwania Polski 
związane z pojawieniem się 
ukraińskich dzieci – uchodźców 
w placówka edukacyjnych
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dej integracji”, uważamy, przypuszczamy lub wierzymy, że większość ukraińskich 
dzieci nie powróci już do swej ojczyzny, wówczas dane warszawskiego magistratu 
wskazują na organizacyjną katastrofę – jedynie co dziesiąty jest gotów na dorosłe 

życie w Polsce i UE. Natomiast, jeśli 
jesteśmy za „miękką integracją”, która 
zakłada, że dana osoba nie powinna 
zanadto przywiązywać się do nowe-
go kraju i powinna być zawsze gotowa 
na powrót, wówczas warszawska edu-
kacyjna statystyka będzie wieść nas 
do optymistycznych wniosków. Dzieci 
oraz ich rodzice zamierzają przy pierw-
szej okazji powrócić do domu, więc 
w ich przypadku normalna ukraińska 

edukacja będzie bardziej cenna, niż, może i nawet bardzo ciekawe doświadczenie, 
pełnego lub częściowego, zanurzenia w zagraniczną szkołę. Inna sprawa, co poka-
zuje nam życiowe doświadczenie – główni społeczni aktorzy: państwo i zwyczajni 
ludzie, zazwyczaj sami słabo wiedzą, czego naprawdę chcą. Stąd też pytanie „co ro-
bić?” najczęściej zadaje się nie beneficjentowi, a ekspertowi.          
 W maju 2022 roku eksperci zebrani przez Instytut WiseEuropa przygotowali 
wielostronicowy i dokładny raport „Gościnna Polska 2022”, w którym zapropono-
wali między innymi pięć modeli zabezpieczenia możliwości kontynuowania edukacji 
ukraińskich dzieci, które po 24 lutego 2022 roku, ratując się przed wojną i jej skutka-
mi, przybyły razem z rodzicami do Polski. Jedne z tych modeli odpowiadały polityce 
„twardej”, inne - „miękkiej” integracji. 
 Pierwszy model przewidywał naukę młodych ukraińskich obywateli, przede 
wszystkim w oddziałach przygotowawczych, które w tym czasie były już tworzo-
ne w polskich szkołach podstawowych i średnich. Drugi – zakładał włączenie ich 
do normalnych klas w polskim systemie edukacyjnym, trzeci – kontynuację przez 
ukraińskie dzieci nauki online w ukraińskim systemie.  Model czwarty i piąty zakła-
dały stacjonarną naukę w Polsce z ukraińskimi programami. Odbywać się to miało 
poprzez tworzenie oddzielnych ukraińskich szkół, albo przez organizację międzyna-
rodowych, na przykład polsko – ukraińskich, oddziałów w polskich szkołach. Eksper-
ci opisali słabe i mocne strony każdego z modeli, podali także ciekawe i korzystne 
porady odnośnie możliwości ich realizacji.   
 Przez mniej niż pięć miesięcy dramatycznego i nieprzewidywalnego 2022 
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roku, życie skorygowało wiele przedstawionych przez ekspertów rozwiązań. Pod 
koniec lata polskie Ministerstwo Edukacji w dosyć zdecydowany sposób przekre-
śliło możliwość zastosowania czwartego i piątego modelu. Senacki projekt, który 
przewidywał tworzenie międzynarodowych oddziałów i wprowadzenie finansowego 
wsparcia ze strony państwa dla ukraińskich stacjonarnych szkół, otrzymał negatyw-
na ekspercką ocenę w ministerstwie i prace nad nim zarzucono. 
Trzy pierwsze rozwiązania, „ogólnie ujmując”, przetrwały życiową weryfikację, jed-
nak sześć miesięcy to wystarczający okres, aby w procesie pojawiła się wielka liczba 
drobnych, praktycznych problemów, które należałoby przedyskutować.     
We wrześniu 2022 roku, prezentując ukraińskojęzyczne wydanie raportu, Instytut 
WiseEuropa zgromadził w Warszawie specjalistów, przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, ukraińskiej mniejszości w Polsce  oraz nauczycieli praktycznie zajmują-
cych się problemami związanymi z edukacją młodych Ukraińców, którzy tymczaso-
wo opuścili swoją ojczyznę.  

Jakie były rezultaty tej dyskusji ekspertów?   
 
 Po pierwsze, okazało się, że możliwość wyboru między polskim a ukraińskim 
systemem edukacji nie jest tak łatwa i oczywista. Dokładniej - twierdzenie, że rodzi-
ce mogą wybrać: posłać dziecko do polskiej szkoły lub kontynuować naukę online 
– nie do końca odpowiada rzeczywistości. Wielu rodziców skarży się, że nie jest tak 
łatwo umieścić dziecko w polskiej szkole podsta-
wowej lub liceum. Dyrektorzy szkół informują, że 
miejsc w ich placówkach nie ma, na przekór temu, 
co twierdzą miejscowe kuratoria. Przyczyna kryje 
się w uprzedzonej postawie co do młodych Ukra-
ińców. Każde „ponadplanowe” dziecko to duże 
logistyczne wyzwanie dla dyrektora. Jeżeli w kla-
sie będzie ponad 30 uczniów, wówczas można 
ją podzielić na dwie mniejsze, ale to oznacza, że 
trzeba będzie znaleźć jeszcze jednego nauczyciela, dodatkową salę lekcyjną, zmienić 
całkowicie siatkę godzin. W takiej sytuacji dyrektorowi łatwiej jest odmówić ukraiń-
skim rodzicom, niż ryzykować zakłócenie już ustalonego edukacyjnego procesu.      
 Drugi problem – możliwość organizacji oddziałów przygotowawczych dla 
dzieci z Ukrainy nie przeobrazi się automatycznie w organizację jakościowo dobrej 
edukacji dla małych Ukraińców. Z czego niezadowoleni są rodzice, którzy oddali swo-
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je dzieci do polskiej szkoły? Dzieci z różnych grup wiekowych są umieszczane w tej 
samej sali, w której przez cały dzień uczą się polskiego, a to czasami mocno pogar-
sza psychiczne samopoczucie dzieci. Wykładać mogą różni nauczyciele, w oparciu 
o różne podręczniki, czasami nawet nie trzymając się ogólnego programu nauczania. 
Polski rząd szczodrze finansuje naukę języka polskiego dla uczniów – cudzoziemców, 
na tyle szczodrze, że jakość zdobytej wiedzy nie wpływa na poziom jego finansowa-
nia. Ważną sprawą jest czas nauki, pensja nauczyciela, tygodniowa liczba lekcji, ale 
nie jej efektywność. To co z pewnością otrzymują rodzice to całodzienna opieka nad 
ich dziećmi. Nie mają jednak żadnych gwarancji, że ukraiński uczeń, który rok swego 
życia spędzi w klasie przygotowawczej będzie mógł normalnie uczyć się ze swymi 
polskimi rówieśnikami.   
 Nawet gdy mowa o pełnej dziennej opiece – tu także wynikają problemy. 
Uczeń oddziału przygotowawczego ma prawo do korzystania z całej szkolnej infra-
struktury – basenów, stadionów, bibliotek, świetlic, jednak w praktyce ukraińscy 
uczniowie nie są poinformowani o takich możliwościach, a jeśli nawet o nich wie-
dzą,  administracja szkoły niezbyt często zachęca do korzystania. Prawo nie zabrania 
do wynajmowania na stanowiskach niepedagogicznych cudzoziemców, a rząd nawet 
stwarza finansową możliwość organizowania ukraińskich grup świetlicowych, jednak 
kierownictwu placówek oświatowych łatwiej przetworzyć oddziały przygotowaw-
cze w pewnego rodzaju pedagogiczne getto, niż tracić czas i środki na integrację 
ukraińskich dzieci z polskimi uczniami.    
 Alternatywą dla edukacji stacjonarnej w polskiej szkole jest kontynuacja na-
uki w ukraińskim systemie online, czyli zdalne nauczanie. Eksperci wskazali od razu 
na dwie mocne strony takiego rozwiązania. Dziecko przyswaja normalny materiał 
i otrzymuje zrozumiałe dla siebie i rodziców dokumenty edukacyjne i, co ważniejsze 
– stwarza to warunki do wspierania systemu  ukraińskiej edukacji. Szkoły ukraińskie 
nie są zamykane lub łączone, ukraińscy pedagodzy nadal pracują i otrzymują wypła-
ty, a jeśli wspomnieć o tym, że wojna toczy się także o dusze Ukraińców, wówczas 
działająca ukraińska szkoła jest gwarantem osiągnięcia zwycięskich celów. 
 Podczas realizacji takiego zadania pojawia się jednak wiele problemów. Dziec-
ko ma obowiązek nauki. Obecnie, aby uniknąć problemów z polskim prawem, wy-
starczy podpisać deklarację o tym, że dziecko kontynuuje naukę w ukraińskim sys-
temie edukacji. W praktyce, jeden arkusz papieru formatu A4 tworzy z ukraińskiego 
dziecka niewidzialną i nieistniejącą dla polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej 
jednostkę. Polscy urzędnicy nie są w stanie skontrolować, czy dziecko bierze udział 
w zajęciach, czy nie jest zmuszane do pracy w czasie nauki, czy opanowuje materiał. 
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W idealnej sytuacji miałby to być problem ukraińskich pedagogów, jednak w wa-
runkach wojny i zdalnego nauczania, kontrola nad realizacją obowiązku szkolnego 
ukraińskich dzieci jest skomplikowana. 
 W trakcie omawiania problemu zaproponowano „trzeci wariant”. W polskich 
miastach tworzą się punkty zdalnego nauczania. Wszystkie wyglądają mniej wię-
cej jednakowo. Spore pomieszczenia, w których zainstalowano szkolne stanowiska, 
z komputerami i dostępem do Internetu. Dziecko może przyjść do takiego punk-

tu i spędzić tu pełnowartościowy szkolny 
dzień.  Pracownicy punktów to w większo-
ści przypadków obywatele Ukrainy. Są od-
powiedzialni za organizację pracy punktu, 
pilnują porządku i dbają o stan technicz-
ny i wyposażenie. W samej Warszawie od 
września 2022 roku działa 49 tego typu 
placówek. Z tym, że większość z nich po-
zostają na wpół puste. W innych regionach, 
gdzie funkcję punktów zdalnego nauczania 

wykonują biblioteki, sytuacja jest taka sama. Większość Ukraińców, którzy uciekli 
do Polski przed wojną i jej następstwami charakteryzuje niski poziom zaufania spo-
łecznego, który dopełnia fatalne niedoinformowanie o inicjatywach polskich władz. 
Pozostawienie dziecka sam na sam z komputerem wydaje się być  dla nich bardziej 
bezpiecznym, niż wysłanie na naukę z innymi dziećmi do punktu nauki zdalnej.   
 Sytuację mogłoby poprawić uznanie nauczania w takich punktach za obo-
wiązkowe. Dziecko byłoby zapisywane do jednego z takich punktów, jego udział 
w zajęciach podlegałby kontroli, w ciągu dnia znajdowałby się pod opieką dorosłych 
i miało możliwość kontaktu z rówieśnikami, czyli funkcjonowało w normach życia 
szkolnego. Jednak takie rozwiązanie wymaga pozaekonomicznego nacisku, przymu-
su wobec obywateli Ukrainy, na co polskie władze nie będą raczej zdecydowane.      
 Oprócz ogólnych problemów edukacji, eksperci mówili także o tych bardziej 
praktycznych. Jak zmotywować dzieci do nauki języka polskiego? Są nastawione pa-
triotycznie i optymistycznie, liczą na szybkie zwycięstwo, więc stawiają rozsądne 
pytanie: „po co uczyć się języka, który być może nigdy im się później w życiu nie 
przyda?”.  Jak zwiększyć czas i dać więcej możliwości do lepszej nauki języka ukra-
ińskiego? W Polsce w „menu” języków obcych nie ma ukraińskiego, a jest rosyjski. 
Wiele osób, które chcą poprawić świadectwo musi wybierać rosyjski, jako jeden 
z wymaganych przedmiotów dodatkowych. Polska gwarantuje swym obywatelom 
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nauczanie języka ojczystego, ale liczba polskich obywateli ukraińskiego pochodzenia 
nie przewyższa 40 tysięcy, a osób z ukraińskim obywatelstwem już przed wojną było 
ponad milion. Czy polskie ministerstwo edukacji może przy planowaniu sieci ukraiń-
skich szkół opierać się nie na pierwszej, a na drugiej liczbie?          
 Eksperci zebrani w Ukraińskim Domu z inicjatywy WiseEurope omawiali pro-
blemy młodych Ukraińców przez cały dzień. Pozostaje mieć nadzieję, że ich pora-
dy dopełnią nowe publikacje „Gościnnej Polski”, ponieważ ani eksperci, ani autor 
tego tekstu, nie mają wątpliwości, że Polska będzie gościć wielu Ukraińców nie tylko 
w 2022 roku, ale i później.   
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W dniach 30 września – 2 października 2022 roku, w siedzibie Ukraińskiego Domu 
w Przemyślu, odbyło się „Forum partnerstwa i integracji”. Organizatorem forum 
była Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM). Wydarzenie 
poprzedziły prawie dwa lata działalności Koalicji, w ciągu których odbyły się trzy 
spotkania, które miały wyznaczyć potrzeby i możliwości tworzących ją  organizacji.   

 Koalicję Organizacji Mniejszościowych i Migranckich stworzyły trzy migranc-
kie stowarzyszenia – Fundacja „Kalejdoskop Kultur” z Wrocławia, Fundacja „Zustricz” 
z Krakowa i Fundacja „Nasz Wybór” z Warszawy, a także przemyski oddział Związku 
Ukraińców w Polsce. Celem takiej organizacyjnej współpracy jest konsolidacja po-
tencjału i zasobów środowiska migrantów i mniejszości narodowej. Pełnowymiaro-
wa zbrojna interwencja w Ukrainie nie zmieniła samego celu istnienia Koalicji. Co 
więcej, wojna ukazała potrzebę jej działania na drodze do lepszej i bardziej wydajnej 
koordynacji pomocy ludziom, którzy ratowali się 
przed wojną.   
 Jak podkreślają organizatorzy, forum było 
poświęcone całościowemu ukazaniu zmian, które 
zachodzą obecnie w strukturze narodowościowej 
Polski, wyzwaniom migracji, integracji oraz zada-
niom, które, w związku z tymi procesami stają przed 
organizacjami pozarządowymi. 
 Do udziału w forum zaproszono organiza-
cje środowisk mniejszości narodowych i etnicznych 
w Polsce, migrantów, uchodźców oraz organizacje, które działają na rzecz migrantów. 
W wydarzeniu wzięła udział  spora liczba uczestników, dla których zorganizowano 
serię paneli dyskusyjnych i warsztatów, poświęconych między innymi kwestiom roz-

„Forum partnerstwa i integracji” 
– próba zjednoczenia działań or-
ganizacji migranckich i mniejszo-
ściowych
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woju organizacji, współpracy międzysektoralnej, tworzeniu wizerunku organizacji 
w mediach.   
 Pierwszy dzień forum rozpoczął panel dyskusyjny „Obywatele, nieobywatele. 
Co z osobami narodowości nie polskiej robi polski system prawny?”, podczas które-
go omawiano sytuację osób, które przez długi czas mieszkają na terytorium Polski, 

funkcjonują w polskim systemie prawnym, 
jednak przez cały czas stykają się z proble-
mami, ponieważ polskie przepisy prawne 
nie przystają do nowej społeczno – poli-
tycznej rzeczywistości. 
 Tego dnia przedstawiono także ra-
port „Diagnoza potrzeb organizacji mniej-
szościowych i migranckich”. Jego celem 
było przedstawienie podstawowych 
aspektów funkcjonowania organizacji 
mniejszościowych i migranckich, ich zaso-

bów i potrzeb. Zdaniem autorów, organizacje mniejszościowe i migranckie mają nie-
co odmienne sfery działalności. Środowisko mniejszości wiele uwagi zwraca na dzia-
łalność kulturalną i oświatową, która umożliwia zachowanie tożsamości narodowej. 
Organizacje migranckie koncentrują się w większym stopniu na pomocy w rozwią-
zywaniu bardziej pilnych i wymagających szybkich działań problemów migrantów. 
Przykładem może być tu zaspokojenie legalizacyjnych potrzeb cudzoziemca, unor-
mowanie kwestii zatrudnienia. Nie zważając na odmienności w kierunkach działań 
organizacji mniejszościowych i migranckich, mają one wspólne pole do współpracy 
i wzajemnego wsparcia. Dla przykładu – mniejszość ma rozwiniętą infrastrukturę, 
a migranci – zasoby ludzkie.   
 W programie forum znalazł się także panel dyskusyjny „Wciąż goście, czy już 
sąsiedzi. Pilne wyzwania integracyjne dla Polski”. Przedstawiciele środowiska aka-
demickiego i organizacji pozarządowych rozważali o dniu dzisiejszym i przyszłości 
wielokulturowego polskiego społeczeństwa. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że naj-
większym problemem w formowaniu zróżnicowanego i wielokulturowego środo-
wiska jest brak polityki integracyjnej. Obecnie, co należy podkreślić, gdy z powodu 
wojny do Polski przybyło wielu Ukraińców, uwidacznia się faktyczny brak jakichkol-
wiek wypracowanych strategii w sferze polityki integracyjnej.  Taka sytuacja może, 
niestety, doprowadzić do swoistej „gettyzacji” w społeczeństwie. Wygląda na to, że 
władze uważają, iż polska i ukraińska kultura są bliskie, więc integracja nowoprzy-
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byłych odbędzie się samoistnie, bez koordynacji i pomocy państwa. W codziennej 
rzeczywistości, Ukraińcy zwracają się przeważnie o poradę i pomoc do swych roda-
ków, którzy od dłuższego czasu przebywają w Polsce.  Skutek tego jest taki, że nowi 
sąsiedzi integrują się nie tyle z polskim społeczeństwem, a z już istniejącymi wspól-
notami migranckimi. Wysiłek podjęty w celu stworzenia warunków do  integracji 
cudzoziemców przeważnie bierze na siebie trzeci sektor, czyli organizacje pozarzą-
dowe. 
 Inny problem, o którym wspomniano podczas dyskusji, jest związany z po-
trzebą zapewnienie przedstawicielstwa migrantów, chociażby na poziomie lokal-
nych. To znacznie przyśpieszyłoby procesy integracyjne, ale obecnie polskie prawo 
nie przewiduje takiej możliwości. 
 Wojna zmusiła do migracji nie tylko etnicznych Ukraińców. Czasami, nieste-
ty,  zapominamy o tym fakcie. Dyskusja „Odcienie uchodźctwa. Nowe mniejszości 
narodowe w polskim społeczeństwie” ukazywała perspektywy i doświadczenie wy-
muszonej migracji wspólnoty romskiej, białoruskiej i krymskotatarskiej. Po wydarze-
niach w Białorusi w 2020 roku najwięcej Białorusinów wyjechało właśnie do Ukrainy. 
Obecnie ta grupa migruje do Polski. „Białoruski problem” polega na tym, że, niestety, 
w polskim, podobnie jak i w ukraińskim społeczeństwie, pokutuje negatywny stosu-
nek do Białorusinów, jako zwolenników 
agresywnej rosyjskiej polityki, nie zwa-
żając nawet na ich  wyraźne stanowisko 
polityczne. Dużą grupą etniczną, która 
przybywa do Polski i cierpi z powodu 
stereotypowego myślenia są Romowie. 
Dochodzi do dosyć częstych przypadków 
odmowy gwarantowanej pomocy, jedy-
nie z powodu ich przynależności do tej 
społeczności. Największym problemem 
Tatarów Krymskich jest przekroczenie 
granicy. Część z nich posiada ukraińskie paszporty, a więc i prawo do poruszania 
się bez przeszkód, a część, przeważnie dzieci, mają jedynie rosyjskie dokumenty, co 
stwarza znaczne problemy przy wjeździe do Unii Europejskiej.   
 Podczas forum dużo uwagi poświęcono roli mediów, jako źródłą  informacji 
o migrantach i dla migrantów. Pełnowymiarowa inwazja rosyjskich wojsk na teryto-
rium Ukrainy doprowadziła do zmian w działalności mediów, dotyczących zarówno 
treści, jak i form działalności. Przykładem może być wyraźna zmiana wizerunku mi-
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granta w kontekście wydarzeń po 24 lutego 2022 roku. W polskich mediach odno-
towano znacznie mniej negatywnych treści związanych z Ukraińcami. 
Eksperci wskazują trzy zasadnicze zmiany, które wpłynęły na działalność mediów 
migrantów i mniejszości. Była to przede wszystkim zmiana adresata. Do eskalacji 
wojny czytelnikami i odbiorcami mediów byli przeważnie przedstawiciele mniejszo-
ści i środowiska migrantów, po 24 lutego 2002 roku dołączyli do  nich Ukraińcy, któ-
rzy ratują się przed wojną. Jak podkreślali uczestnicy dyskusji - nowy odbiorca miał 
wielkie informacyjne potrzeby, które wynikały z nagłego trybu przyjazdu do Polski 
i absolutnego braku orientacji w tym, co się odbywa. W tym kontekście, nastąpiła 
naturalna zmiana, która odbyła się w sferze migranckich mediów, czyli poszerzenie 
skali zatrudnienia pracowników i dróg komunikacji. 
Oprócz zmian o charakterze organizacyjno – technicznym, zaszły także zmiany w ję-
zyku mediów i ukazywanym w nich stereotypowym wizerunku uchodźcy. Eksperci 
podkreślali, że należy walczyć ze stereotypem „biednego uchodźcy” i pokazywać, że 
osoby, które ratują się przed wojną są – różne, a uciekają nie od biedy, czy z powodu 
złej sytuacji ekonomicznej, a przede wszystkim - od wojny.   
Uwieńczeniem płodnej pracy forum stało się podpisanie Deklaracji. Jest ona jest re-
zultatem prawie dwuletniej działalności Koalicji i określa jej instytucjonalne zasady. 
Zgodnie z Deklaracją Koalicja jest otwarta na współpracę i zaprasza do wspólnego 
działania organizacje i poszczególne osoby. Deklaracja jest dostępna na stronach in-
ternetowych organizacji – założycieli.  
Podsumowując forum, jego organizatorzy poinformowali, że wzięło w nim udział 
prawie 100 osób, odbyło się 20 paneli dyskusyjnych i warsztatów, podczas których 
podjęto między innymi kwestie wyzwań i problemów, które stoją przed organizacja-
mi w ich działalności na rzecz migrantów, tematy związane z polityką integracyjną 
i migracyjną, problematyką adaptacji i edukacji.  

Oksana Pestrykova
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Już przed początkiem pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie w Polsce 
przebywała, tymczasowo lub na stałe, znacząca liczba obywateli Ukrainy.  Ukraińcy 
byli największą społecznością imigrancką, więc naturalną koleją rzeczy, było to, że 
w sytuacjach problematycznych ukraińskich obywateli wspierały najczęściej właśnie 
organizacje zorientowane na pomoc migrantom i uchodźcom.  
Największe i najbardziej aktywne tego typu organizacje zjednoczyły się w Konsor-
cjum Organizacji Społecznych Działających na Rzecz Migrantów i Uchodźców. Li-
stę organizacji i ich adresy oraz strony internetowe zebrano na stronie organizacji 
https://konsorcjum.org.pl/.

Wraz z początkiem pełnowymiarowej rosyjskiej agresji, gdy na wschodniej granicy 
Polski doszło do masowego napływu osób, które ratowały się przed wojną toczo-
ną na terytorium Ukrainy oraz jej następstwami, liczba organizacji zorientowanych 
na pomoc Ukraińcom znacznie się zwiększyła.  
Informacje o ich działalności zebrano na portalu https://pomagamukrainie.gov.pl/, 
a także przedstawiono w wygodnej kartograficznej formie na stronie 
https://mapujpomoc.pl/.

Warto także pamiętać o możliwościach portalu https://szukaj.ngo.pl/, gdzie wpisu-
jąc bardzo proste wyszukiwanie „Ukraina”, można znaleźć listę 522 pozarządowych 
organizacji, które w tym trudnym czasie zajmują się pomocą obywatelom Ukrainy 
na terytorium Polski. 

Organizacje, które pomagają 
ukraińskim uchodźcom – 
przydatne strony internetowe 
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