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01SŁOWO WSTĘPNE

P rezentowany numer „Wiadomo-
ści Społecznych” pierwotnie miał 
dotyczyć innej problematyki. Pla-

nowaliśmy poświęcenie całego numeru na 
przyjrzenie się procesowi deinstytucjona-
lizacji w polityce społecznej i rozwojowi 
usług społecznych. Wszystko zmieniło się 
24 lutego 2022 roku, kiedy to Rosja za-
atakowała Ukrainę. W oczywisty sposób 
nasz wzrok skierował się w kierunku kon-
fliktu na wschodzie – a szczególnie związ-
ków wojny i polityki społecznej. Tematy-
ka ta – choć w Polsce zupełnie nieobecna 
w analizach naukowych – w zachodniej 

nauce o polityce społecznej zajmuje sto-
sowne miejsce, czego wyrazem jest choćby 
wartościowa publikacja „Warfare and Wel-
fare: Military Conflict and Welfare Sta-
te Development in Western Countries”, 
wydana przez Oxford University Press 
w 2018 roku pod redakcją H. Obingera, 
K. Petersena oraz P. Starke’a.

Jedną z nielicznych osób w Polsce anali-
zujących powiązania konfliktów militar-
nych z rozwojem polityki społecznej była 
wieloletnia członkini Polskiego Towarzy-
stwa Polityki Społecznej – Zofia Daszyń-
ska-Golińska. W artykule opublikowanym 
w 1930 roku w piśmie „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” (nr 10), 
tak pisała o tym oddziaływaniu: „Wojna 
światowa oraz idące za nią rewolucje (...) 
nakazały światu humanitaryzm myślenia 
stwierdzać czynami (...) wojna ułatwi-
ła im zetknięcie, porozumienie i wykazała 
niezbędność i znaczenie (...) szarych jed-
nostek, które narażając życie wywalczały 
w ciężkim znoju zwycięstwo. Zresztą zmie-
niła się psychika: indywidualizm, który 
takie triumfy święcił przez cały wiek XIX 
i pierwszy dziesiątek lat XX-go wieku sta-
nął bezradny wobec powojennego chaosu. 
I oto powojenna polityka społeczna oprzeć 
się musiała na nowych podstawach”. I mię-
dzy innymi przedruk tego pionierskiego ar-
tykułu na temat polskiej polityki społecz-
nej po I wojnie światowej proponujemy 
czytelnikom w pierwszej części naszego 
pisma. Obok Zofii Daszyńskiej-Golińskiej 
głos w tematyce wojny i polityki społecznej 
oddaliśmy m.in. Julianowi Auleytnerowi, 
Andrzejowi Burnatowi, Piotrowi Długo-
szowi, Ewie Flaszyńskiej, Katarzynie Fus, 
Pawłowi Gracie, Katarzynie Głąbickiej-
-Auleytner, Dominice Izdebskiej-Długosz, 
Krzysztofowi Jamrożemu, Beacie Kaczyń-
skiej, Mateuszowi Kamionce, Hubertowi 
Kotarskiemu, Jerzemu Krzyszkowskiemu, 
Ryszardowi Szarfenbergowi, Martynie 

Mirosław Grewiński

Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Krzysztof Chaczko

Redaktor naczelny „Wiadomości Społecznych”

Wojna a polityka 
społeczna
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Tyszczak-Sołtysik, Teresie Zbyrad, Eweli-
nie Zdebskiej oraz Beacie Ziębińskiej. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć głosów obywa-
teli Ukrainy: Oleny Kovalenko, Oleksandra 
Volfa czy Liudmyly Krywachuk.

Drugą część „Wiadomości Społecznych” 
rozpoczyna wspomnienie o profesor Jo-
lancie Supińskiej – długoletniej członkini 
Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej 
i współtwórczyni akademickiej nauki o poli-
tyce społecznej w Polsce. Ponadto ta cześć 
pisma pełni funkcję informacyjną. Zatem 
czytelnik odnajdzie tu m.in. wzmianki na 
temat działalności Polskiego Towarzystwa 
Polityki Społecznej, zaś w dziale „Rok 
z wiadomościami społecznymi”, liczne 
wydarzenia, dane statystyczne, publikacje 
i ciekawostki z obszaru polityki społecznej.

Tradycyjnie numer kończy niepublikowa-
ne dotąd tłumaczenie kluczowego tekstu 
z obszaru polityki społecznej. Tym razem 
proponujemy rzecz zupełnie unikalną – nie 
tylko pierwsze w Polsce tłumaczenie arty-
kułu z 1958 roku pt. „War and Social Po-
licy” Richarda M. Titmussa, ale zdaje się, 
że w ogóle pierwszy w języku polskim prze-
kład słów tego niekwestionowanego klasyka 
polityki społecznej. To właśnie w tym tek-
ście Titmuss stwierdził, iż wojny nie uda 

się wygrać, jeśli miliony zwykłych ludzi – 
w kraju ogarniętym wojną jak i za grani-
cą – nie będą przeświadczone, że ma się 
do zaoferowania coś wartościowszego niż 
wróg, nie tylko w czasie trwania konfliktu, 
ale szczególnie po jego ustaniu. Jesteśmy 
przekonani, że w przypadku Ukrainy tak 
właśnie jest, czego dowodem są treści za-
mieszczone w tym wyjątkowym numerze 
„Wiadomości Społecznych”.

Ciekawej lektury!
Слава Україні!
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N ajprostszy model przedstawia 
państwo z polityką społecz-
ną przed wybuchem wojny, 

w trakcie i po jej zakończeniu. Zadaje-
my pytanie, jaki wpływ miało przygo-
towywanie do wojny, jej przebieg oraz 
skutki na politykę społeczną.

Mniej może typowe dla badaczy tego 
zagadnienia jest pytanie o wpływ po-
lityki społecznej na wojnę. Przykłado-
wo ekonomiści interesują się zagad-
nieniem wpływu polityki społecznej 
na przebieg i trwanie kryzysu gospo-
darczego. W związku z tym należało-
by również postawić pytanie o to, jak 
polityka społeczna wpływa na proces 
rozpoczynający wojnę, jej przebieg, za-
kończenie i konsekwencje.

Skupię się poniżej przede wszystkim 
na tym, jak wojna w państwie atakują-
cym i zaatakowanym różnicuje wpływ 
na politykę społeczną. Najpierw jednak 
poddam refleksji ogólniejsze relacje 
między tymi pojęciami.

Wojna, państwo i polityka 
społeczna

Wojny można dzielić na różne rodzaje, 
według poszczególnych kryteriów, np. 
liczby zaangażowanych państw (wojna 
bilateralna, multilateralna). Wojny bila-
teralne i multilateralne mają charakter 
międzypaństwowy, a w wojnach mul-
tilateralnych walczą więcej niż dwie 
strony, które zawierają ze sobą koalicje 
wojenne. Wojna domowa tym się róż-
ni od wojen międzypaństwowych, że 

ma charakter wewnętrzny dla państwa, 
gdy różne grupy w danym społeczeń-
stwie walczą ze sobą zbrojnie.

Ważnym kryterium dla rozumienia 
i oceniania wojny jest charakter stron 
prowadzących wojnę. Mamy państwa 
atakujące i broniące się. Wojna obron-
na, prowadzona w obronie przed stro-
ną atakującą, jest łatwiejsza do moral-
nego uzasadnienia.

Wojny można też dzielić w zależno-
ści od ich przebiegu. Sytuacja wojenna 
może rozwiać się bardzo szybko, gdy 
przewaga agresora jest duża i szybko 
zdobywa terytorium państwa zaatako-
wanego. Może też postępować wolno, 
gdy państwo atakujące zdobywa kolej-
ne tereny z dużym trudem.

Wojny mają liczne konsekwencje, 
mogą prowadzić do zmiany granic 
państw, a nawet – jak wiemy z naszej 
historii – do całkowitego wchłonięcia 
państwa zwyciężonego przez pań-
stwa najeźdźcze (zabory, inkorpora-
cje). Wojny były więc ważnym czynni-
kiem kształtowania się współczesnych 
państw i ich granic w XIX i XX wieku. 
Nasz kraj znowu jest tu dobrym przy-
kładem. W wyniku pierwszej wojny 
światowej Polska właściwie powstała 
na nowo, jej granice nie przypominały 
tych sprzed rozbiorów. W wyniku dru-
giej – znów zasadniczo zmienił się ich 
kształt, a także skład etniczny Polski. 
Ponadto, ze względu na podział stref 
wpływów w Europie i na świecie mię-
dzy dwa bloki wojskowo-polityczne 
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Ryszard Szarfenberg

Uniwersytet Warszawski

Łącznikiem między wojną i polityką społeczną jest państwo, które prowadzi je obie. O ile jednak 
polityka społeczna jest stałą działalnością, to wojny mają charakter tymczasowy.

Wojenna polityka 
społeczna

w modelu wojny 
najeźdźczej
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(NATO i Układ Warszawski) zmienił 
się również ustrój.

Każde współczesne państwo prowadzi 
politykę społeczną złożoną z systemów 
świadczeń pieniężnych i niepienięż-
nych (np. rzeczy, mieszkania, usłu-
gi). W czasie wojny niezależnie od jej 
charakteru systemy te nadal działają, 
dopóki działa państwo je prowadzą-
ce. Jest tak głównie dlatego, że w woj-
nie bierze udział tylko część ludności 
w wieku produkcyjnym, a nie całe spo-
łeczeństwo. Potrzeby rodzin, dzieci, 
pracowników, osób z niepełnospraw-
nościami czy osób starszych zasadni-
czo nie zmieniają się w związku z to-
czącą się wojną, choć wojna może na 
nie wpływać. Państwo więc prowa-
dzi politykę społeczną o ile nie zosta-
nie całkowicie wyłączone przez woj-
nę, np. przejęte przez inne państwo, 
które wówczas jednak wprowadzi 
na terenach zajętych własną polity-
kę społeczną.

Załóżmy, że dane państwo z rozwi-
niętą polityką społeczną atakuje inne 
państwo mające również rozwiniętą 
politykę społeczną i wojna toczy się na 
terenie tego drugiego państwa. W ta-
kim przypadku wojna ma zróżnicowa-
ny wpływ na politykę społeczną pań-
stwa atakującego i politykę społeczną 
państwa zaatakowanego. Zależy to od 
charakteru wojny i jej dynamiki. Za-
łóżmy, że państwo atakujące niszczy 
na terenie państwa zaatakowanego 

obiekty cywilne i obiera za cel rów-
nież ludność cywilną. Rozważmy sy-
tuację polityki społecznej w obu tych 
państwach.

Polityka społeczna w czasie wojny – 
państwo atakujące

Na pierwszy rzut oka w państwie ata-
kującym z naszego przykładu polityka 
społeczna może w ogóle się nie zmie-
nić. Armia z naboru lub zawodowa 
i najemnicy prowadzą wojnę na tere-
nie innego państwa, a więc dla ludno-
ści państwa atakującego właściwie nic 
się nie zmienia. Wniosek ten może być 
błędny z kilku powodów.

Po pierwsze skutki uboczne prowa-
dzenia wojny mogą zwiększać po-
trzeby ludności i zmniejszać poten-
cjał do ich zaspokojenia ze strony 
państwa atakującego. Widzimy to ja-
sno w przypadku obecnej wojny, gdy 
państwo atakujące (Rosja) zostało ob-
jęte licznymi sankcjami przez część 
innych państw. W związku z tym sy-
tuacja gospodarstw domowych i fi-
nansów publicznych może znacznie 
się pogarszać.

Po drugie, w związku z pierwszym 
ludność państwa atakującego, ma-
jąc coraz większe kłopoty materialne, 
może być coraz bardziej krytyczna wo-
bec rządu prowadzącego wojnę. Może 
to wywoływać presję na łagodzenie 
niezadowolenia poprzez dodatkowe 
programy o charakterze świadczeń pie-
niężnych i/lub rzeczowych. Przy pro-
blemach finansów publicznych może 
to być jednak trudne.

Po trzecie, żołnierze zabici w wojnie 
mają oczywiście rodziny pochodzenia 
i własne, które oczekują rekompensa-
ty straty swoich bliskich, np. w postaci 
wojskowych rent rodzinnych i jedno-
razowych świadczeń odszkodowaw-
czych. Jeżeli straty rosną, to rosnąć 
będą też wypłaty z tego tytułu.

Po czwarte, żołnierze, którzy doznali 
uszczerbku na zdrowiu i/lub stali się 
niepełnosprawni, wymagają lecze-
nia, rehabilitacji i wsparcia podobne-
go jak inne osoby z niepełnospraw-
nościami. Może być ono dostarczane 
przez odrębny system dla weteranów 
wojennych. Jeżeli państwo atakujące 

Państwo (…) 
prowadzi politykę 
społeczną, o ile 
nie zostanie 
całkowicie 
wyłączone przez 
wojnę, np. przejęte 
przez inne 
państwo, które 
wówczas jednak 
wprowadzi na 
terenach zajętych 
własną politykę 
społeczną

Kobiety w służbie Brytyjskich Sił  
Zbrojnych podczas I wojny światowej.  

Fot. National Portrait Gallery
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wcześniej nie prowadziło wojen, to bę-
dzie to bodziec do rozwoju takiego sys-
temu.

Po piąte, wojska państwa atakującego 
wchodzące na teren państwa zaatako-
wanego napotykają tam nie tylko woj-
sko, ale też ludność cywilną, struktury 
państwowe, w tym politykę społeczną 
państwa zaatakowanego. Zajęcie czy 
aneksja części lub całości wrogiego 
państwa stwarza oczywiście duże wy-
zwania dotyczące prowadzenia polity-
ki społecznej na terenach zajętych.

Nie tylko chodzi tu o decyzje dotyczące 
przeniesienia instytucji państwa ataku-
jącego na nowe tereny, ale też decyzje 
dotyczące polityki migracyjnej, np. za-
chęty dla ludności agresora do osadnic-
twa na terenach zajętych, wypędzanie 
z tych terenów ludności rdzennej. Wy-
zwania dla polityki społecznej wiążą się 
też z jeńcami wojennymi, którzy przy-
namniej przez jakiś czas muszą mieć 
zakwaterowanie, wyżywienie i inne 
usługi, co stanowi większe obciążenie 
dla usług społecznych i zdrowotnych 
w kontekście więzienno-obozowym. 
Gdy jeńcy kierowani są do różnego ro-
dzaju prac w obozach pracy, to też wy-
maga ich zorganizowania i nadzoro-
wania. Jest to jednak jeden z aspektów 
korzystania przez państwo atakujące 
z zasobów państwa zaatakowanego – 
tu w postaci pracy przymusowej.

W przypadku całkowitego zwycię-
stwa nad państwem zaatakowanym 

pozostaje kilka opcji, które mają 
wpływ na politykę społeczną. Cał-
kowita inkorporacja terenu państwa 
zdobytego oznacza też przeniesienie 
na jego teren wszystkich instytucji 
polityki społecznej. Są jednak i inne 
możliwości, np. podział państwa zwy-
ciężonego na kilka terytoriów, które 
będą miały ograniczoną autonomię, 
ale pod kontrolą państwa zwycięskie-
go. Wówczas wpływ instytucji poli-
tyki społecznej tego państwa może 
być duży, lecz terytoria zdominowa-

ne mogą przyjąć zmodyfikowane roz-
wiązania w tym, zakresie.

Polityka społeczna w czasie 
wojny – państwo zaatakowane

Przejdźmy teraz do tego, jak wojna 
wpływa na politykę społeczną pań-
stwa zaatakowanego, które zaczyna 
tracić terytorium na rzecz państwa ata-
kującego. Tu możemy oczekiwać więcej 
zmian w polityce społecznej ze wzglę-
du na to, że państwo zaatakowane 

w naszym przykładzie ponosi duże 
straty ludnościowe, infrastrukturalne 
i terytorialne, więc wielowymiarowo 
jego sytuacja pogarsza się.

W wymiarze finansowym państwo 
zaatakowane i przegrywające w woj-
nie może być postrzegane jako niewy-
płacalne, więc wstrzymane zostaną 
zakupy jego obligacji. Nie może więc 
ono finansować swoich wydatków tak 
jak inne państwa z długu publiczne-
go. Z kolei dodatkowa emisja własnej  

waluty przy spadku jej wartości nie 
może poprawić sytuacji. Wpływy po-
datkowe tego państwa również mogą 
się szybko zmniejszać, gdy przejmie je 
na terenach zajętych agresor.

Możliwości eksportowe i importowe 
państwa zaatakowanego mogą się gwał-
townie pogorszyć ze względu na to, że 
państwo atakujące zajmuje jego teren, 
ale też dlatego, że może po prostu blo-
kować jego transport zewnętrzny. Część 
zasobów przejmuje państwo atakujące 

Brama Ambasady Federacji Rosyjskiej  
w Londynie
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i wówczas stają się one zasobem we-
wnętrznym lub eksportowym najeźdźcy.

Sytuacja finansów publicznych i gospo-
darcza szybko się pogarsza. Z drugiej 
strony potrzeby rosną ze względu na 
straty nie tylko żołnierzy, ale też lud-
ności cywilnej. Nie tylko więc trzeba 
wypłacać wojskowe renty rodzinne 
i odszkodowania rodzinom zabitych 
żołnierzy, renty wojskowe inwalidom 
wojennym, ale też kolejnym osobom 
cywilnym, które straciły członków 

rodzin, doznały uszczerbków na zdro-
wiu i stały się niepełnosprawne. Do-
datkowo potrzeby mają też jeńcy wo-
jenni, których co prawda może być 
mniej w porównaniu z pierwszym 
państwem. W ten sposób zwiększają 
się potrzeby dla systemu świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych polityki 
społecznej, przy szybko malejących za-
sobach finansowych. Sytuacja ta może 
prowadzić do coraz większego zakresu 
niezaspokojonych podstawowych po-
trzeb i kryzysu humanitarnego.

Kolejna kwestia społeczna w państwie 
zaatakowanym to konieczność przyję-
cia uchodźców, uciekających z terenów 
ogarniętych wojną. Zwiększa to presję 
na politykę mieszkaniową w częściach 
jeszcze niezajętych przez najeźdźcę 
i wymusza organizowanie tymczaso-
wego wsparcia dla osób bezdomnych. 
Jeżeli dodatkowo najeźdźca niszczy 
też mieszkalnictwo na terenach jesz-
cze niezajętych, to zaostrza ten pro-
blem. Zachęca też ludność uchodźczą 
do ucieczki poza kraj zaatakowany, 
co ma następnie duże znaczenie go-
spodarcze i społeczne, np. braki pra-
cowników. Z drugiej strony duża ska-
la emigracji wojennej będzie sprzyjała 
zwiększeniu dopływu środków do ro-
dzin, które nie wyemigrowały.

Gdy państwo zaatakowane całkowicie 
zostaje pokonane i podlega okupacji, 
wówczas jego oficjalne instytucje poli-
tyki społecznej mogą zostać wyłączone, 
ale mogą też dalej trwać pod zwierzch-
nictwem władz okupacyjnych. Państwo 
okupujące może wprowadzać własne 
rozwiązania, które mogą być bardzo 
niekorzystne dla ludności okupowanej, 
co też znamy z własnej historii, gdy Pol-
ska była pod okupacją Niemiec i ZSRR.

Z polskiej historii znamy również przy-
kład organizowania alternatywnych in-
stytucji państwowych, w tym polityki 
społecznej na terenach okupowanych. 
Wówczas przez pewien czas mogą 
funkcjonować dwa systemy polityki 
społecznej: okupacyjny i podziemny.

Wnioski
Z powyższych refleksji nasuwa się kilka 
wniosków. Po pierwsze wojna to bar-
dzo zróżnicowane zjawisko, stąd też 
jego wpływ na politykę społeczną nie 
jest jasny. Po drugie wojna prowadzi 
do powstania polityki społecznej, jak 
i jej zmian. Po trzecie wojna najeźdźcza 
wpływa inaczej na politykę społeczną 
państwa agresora, a inaczej na polity-
kę społeczną państwa zaatakowanego. 
Po czwarte konsekwencje wojny są nie 
tylko polityczne, ale też gospodarcze 
i społeczne. Po piąte rosnące potrzeby 
ludności w związku z wojną napotka-
ją ograniczenia ze względu na proble-
my gospodarcze i finansowe państw. 
I ostatni wniosek jest taki, że po wojnie 
w państwie zwyciężającym i w pań-
stwie pokonanym rozwijają się proce-
sy, które kształtują politykę społeczną 
w dłuższym okresie. 
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W ojna światowa oraz idą-
ce za nią rewolucje w Rosji 
i Niemczech, groźne pomru-

ki komunistów na Węgrzech, w Austrii 
i we Włoszech nakazały światu huma-
nitaryzm myślenia stwierdzać czynami. 
Nakazy religii i dobrego serca, czy mi-
łości bliźniego, których wyrazem była 
dobroczynność prywatna i publiczna, 
przeobraziły się w surowe reguły obo-
wiązku społecznego i utrwaliły w refor-
mach społecznych i ustawodawstwie 
socjalnym. Masy robotnicze żądały re-
form, przyłączyła się do nich inteligencja 
pracująca, wojna ułatwiła im zetknięcie, 
porozumienie i wykazała niezbędność 
i znaczenie tych szarych jednostek, któ-
re narażając życie, wywalczały w cięż-
kim znoju zwycięstwo. Zresztą zmieni-
ła się psychika: indywidualizm, który 
takie triumfy i takie orgie święcił przez 
cały XIX i pierwszą dekadę XX wieku, 
stanął bezradny wobec powojennego 
chaosu. I oto powojenna polityka spo-
łeczna oprzeć się musiała na nowych 
podstawach.

Jako nauka polityka społeczna jest 
jedną z młodszych gałęzi nauk eko-
nomiczno-społecznych, w czynie się-
ga do pierwszej połowy XIX stulecia, 
kiedy Anglia, Francja, potem Niem-
cy, wreszcie wszystkie kraje Euro-
py, wydają ustawy o ochronie pracy 
młodocianych i kobiet, ustanawiają 
inspektorów przemysłowych, organi-
zują w drugiej połowie tegoż stulecia 
ubezpieczenia społeczne obowiązkowe 
czy fakultatywne, regulują w sposób 
ostrożny czas pracy w imię ochrony 
życia i zdrowia. Słowem reformy spo-
łeczne są na porządku dziennym, ale 
celem ich jest przeważnie zapobieganie 

nadużyciom i ograniczenie zbyt jaskra-
wych dążeń do wyzysku. Wyjątek sta-
nowią ubezpieczenia społeczne, któ-
rych pełny system wprowadzono 
w Niemczech, a i ten jest także poli-
tycznym posunięciem Bismarcka, któ-
ry chciał zaszachować niemiecką so-
cjaldemokrację.

Inaczej było po wojnie światowej. 
Zrozumiano ścisłą zależność rozwo-
ju ekonomicznego od dobrobytu, za-
dowolenia i wymiaru sprawiedliwo-
ści pracującemu światu. W traktacie 
wersalskim pojawił się Rozdział XIII 
Praca, którego praktycznym wyrazem 
staje się Międzynarodowa Organizacja 
Pracy przy Lidze Narodów utworzona 
w przekonaniu, że „dobrobyt fizyczny, 
moralny i umysłowy pracowników za-
robkujących jest rzeczą pierwszorzęd-
nej wagi z punktu widzenia międzyna-
rodowego”… Wielkie Biuro (M. B. P.) 
tej organizacji objęło od tego czasu, tzn. 
od 1919 roku, potrzeby warstw pracu-
jących w 57 państwach, wszystkich 
5 części świata i od razu wprowadziło 
reformy społeczne na racjonalne tory.

Dawne ustawodawstwo ochronne zaj-
mowało się prawie wyłącznie pracą 
w przemyśle, obecne rozciąga się tak-
że na rzemiosła, handel, marynarkę, 
chałupnictwo. Istnieje również tenden-
cja do unormowania pracy na roli, oraz 
pracy rzekomo samodzielnych wytwór-
ców, którzy znajdując się poza ramami 
ustaw wyzyskują siebie, rodzinę i po-
mocników. Tendencja powyższa ujaw-
nia się w urządzaniu Kas Chorych na 
wsi, ubezpieczeniu nieszczęśliwych 
wypadków, a obejmie prawdopodob-
nie także starość i niezdolność do pracy.

Skoro indywidualizm stanął bezradny wobec powojennego chaosu, to polityka społeczna musiała 
oprzeć się na nowych podstawach.

Zofia Daszyńska-Golińska

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Polska polityka 
społeczna

po I wojnie światowej1
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Uregulowanie warunków pracy doro-
słych, a zatem tygodnia pracy, przerw, 
odpoczynku niedzielnego, urlopów 
wysunęło się na plan pierwszy, czy-
niąc zadość żądaniom zorganizowa-
nego w 1890 roku ruchu międzynaro-
dowego, który na sztandarach swoich 
wypisał słynne 3 ósemki. Te trzydzie-
stoletnie walki i demonstracje w całym 
cywilizowanym świecie zakończyły się 
triumfem koncepcji robotniczej, co nie-
wątpliwie niemało dopomogło w zaże-
gnaniu pożogi rewolucji, która groziła 
całej Europie.

Wytyczne powojennej polityki spo-
łecznej opierają się przeto na zasadach, 
które w następujący sposób można 
sformułować: Każda reforma powinna 
obejmować państwa europejskie i poza-
europejskie, gdyż państwo o wyższym 
stopniu humanitaryzmu obniżyłoby 
swoją zdolność konkurencyjną. Jak opo-
zycyjne stanowisko jednego państwa 

oddziaływa hamująco na postępy re-
form w innych, mieliśmy dowody w ra-
tyfikowaniu konwencji o 48-godzinnym 
tygodniu pracy. Aż do sierpnia br. kon-
wencja ta została przyjęta bez zastrze-
żeń tylko przez 10 państw, a z państw 
o rozwiniętym kapitalizmie – tylko 
przez Czechosłowację (od 1923 roku). 
Żaden z wielkich imperializmów nie 
odważył się na absolutną ratyfikację.

Do tak pojmowanej polityki społecznej 
dostosowała się także nasza Rzeczpo-
spolita, która od pierwszych dni swego 
istnienia wprowadza daleko idące refor-
my społeczne. Wszak jeszcze rząd lubel-
ski ogłasza 46-godzinny tydzień pracy, 
a rząd Moraczewskiego już 18 listopa-
da 1918 roku równobrzmiący dekret. 
Polityka społeczna w Polsce nie była 
i nie jest rzeczą łatwą. Po zaborcach 
odziedziczyliśmy w tej dziedzinie – jak 
w każdej innej – 3 systemy. Najniżej 
stały reformy społeczne w najbardziej 

uprzemysłowionym Królestwie, a na 
wysokości przedwojennego cywilizo-
wanego świata znajdowało się jedynie 
ustawodawstwo ochronne i ubezpiecze-
niowe w byłym zaborze pruskim. Rząd 
polski musiał przeto nie tylko dostoso-
wać się do nowych występujących w za-
kresie reform społecznych prądów, ale 
odrobić zaniedbania caratu, względnie 
dzielnicowe różnice i co najtrudniejsze 
liczyć się z warunkami materialnymi 
zniszczonego przez wojnę przemysłu 
i cofniętego w kulturze rolnictwa.

Ulice II Rzeczpospolitej  
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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O ile ustawodawstwo polskie nie unor-
mowało jakiegoś zagadnienia pracy, 
pracownicy korzystają z uprzywile-
jowań dawnych ustaw, czy instytucji 
na swoim terytorium. Na tej zasadzie 
robotnicze i urzędnicze komitety fa-
bryczne porozumiewają się z praco-
dawcami tylko na Śląsku, ponieważ 
zostały wprowadzone w Niemczech 
w roku 1920 roku, a zatem jeszcze 
przed plebiscytem i wyrokiem od-
dającym Polsce (od 1922 roku) część 
Śląska Górnego. Tak samo tylko Wiel-
kopolska i Śląsk mają ubezpieczenie 
niezdolności do pracy (obejmuje ono 
także starość) i ubezpieczenie rodzin. 
Natomiast ustawy ubezpieczeń na 
wypadek bezrobocia wydane zostały 
dla całej Rzeczypospolitej (oprócz Ślą-
ska), a jednolite kasy chorych zastąpiły 
dawne typy kas w Małopolsce i Wiel-
kopolsce (w byłym zaborze rosyjskim 
kasy chorych nie istniały). Polityka 
społeczna państwa polskiego poszła 
w tym samym kierunku co międzyna-
rodowe ustawodawstwo.

W ustawodawstwie pracy pojawia się 
jako pierwsza ustawa o czasie pracy 
(18 grudnia 1919 roku), która ustala ty-
dzień pracy na 46 godzin i przewiduje 
24-godzinny wypoczynek co tygodnio-
wy. Dopełnienie jej stanowi ustawa 
o urlopach (z 16 maja 1922 roku), która 
zapewnia przez 2–4 tygodnie corocznie 
wytchnienie, zarówno pracownikom 
fizycznym jak i umysłowym. Obie te 
ustawy idą dalej niż prawodawstwo 
międzynarodowe, które normuje ty-
godniowy czas pracy na 48 godzin. 

1 Pełny tekst: Zofia Daszyńska-Golińska, Poli-
tyka społeczna a Polska, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1930, r. 10.

Najważniejsze jest jednak, że konfe-
rencja uchwalona w Waszyngtonie 
dotyczy jedynie przemysłu, a polskie 
ustawodawstwo rozciąga się na ogół 
pracowników z wyłączeniem tylko 
rolnictwa.

Pracy dzieci ustawodawstwo polskie 
nie toleruje, praca młodocianych pod-
dana jest kontroli lekarskiej i rozpo-
cząć się może dopiero dla osób, które 
ukończyły 15 lat. Pod względem ubez-
pieczeń społecznych Polska posiada 
sieć kas chorych, obejmujących i mia-
sta i wieś, kasy te niewątpliwie dużo 
przyczyniły się do podniesienia zdro-
wotności i przedłużenia przeciętnego 
życia. Po wojnie śmiertelność w Polsce 
obniżyła się z 26,4% w 1919 roku na 
17,4% w 1927 roku.

Energicznie zajęły się rządy polskie 
sprawą bezrobocia. Już w 1919 roku 
organizowano roboty publiczne i tym-
czasowe zasiłki dla zarejestrowanych 
bezrobotnych. Pomimo trudności i nie-
powodzeń tych pierwszych prób, już 
w 1924 roku ustawa ubezpieczeniowa 
objęła szerokie koła pracowników, wy-
łączając jedynie drobne przedsiębior-
stwa – poniżej 5 robotników. W rok 
później wychodzi ustawa, ubezpiecza-
jąca na wypadek bezrobocia pracowni-
ków umysłowych.

Ustawa z listopada 1927 roku jest wresz-
cie pierwszą próbą unifikacji ubezpie-
czeń wszelkiego typu (oprócz choroby) 
dla pracowników umysłowych i odczu-
wana jest przez ich ogół jako wielkie do-
brodziejstwo.

Ubiegłe 11-lecie zaznaczyło się jak 
widać z przedstawionego obrazu wy-
bitnym rozwojem polityki społecznej 
w Polsce. Było to logicznym następ-
stwem faktu, że na początku istnie-
nia naszego państwa stanęli u steru 
ludzie, którzy potrafili ocenić znacze-
nie pracy i szerokich rzesz, dla któ-
rych jest ona treścią życia, tych mas, 
które tworzą i podtrzymują państwo. 
Podniesienie warunków ich pracy, 
dbałość o zdrowie, życie, godność 
ludzką, pomocna ręka, gdy zabraknie 
pracy, to niewątpliwie wielka polity-
ka, wpływająca na podtrzymanie mło-
dego państwa. Ustawodawstwo socjal-
ne robi też szybkie postępy w latach 
od drugiej połowy 1926 roku do koń-
ca 1927 roku. Ustawy zastępują Roz-
porządzenia Prezydenta. Energiczna 
i mądra polityka socjalna utorować 

nam powinna drogę do sympatii de-
mokratycznych narodów lub stron-
nictw, ona jedna ustrzec nas może od 
rewolucji, która dobija się do naszych 
drzwi od Wschodu.

Tę politykę należy jednak prowadzić 
na całej linii, tzn. wobec wszystkich 
kategorii pracowników. Polska uchy-
biła tej powszechności, pomijając naj-
liczniejszą: robotników rolnych. Wina 
jest o tyle mniejsza, że przez zrówna-
nie prawa koalicji na wsi i w mieście, 
przez takież lecznictwo w kasach cho-
rych, ochronę pracy dzieci poniżej 
14 lat, mieszkańcy wsi otrzymali moż-
liwość ratowania zdrowia i kształcenia 
młodych pokoleń. Wieś organizuje się 
i naciskiem z dołu wywalczy sobie nie-
chybnie równe prawa z przemysłem.

Tymczasem zaś istnieją prywatno-praw-
ne ugody, normujące pracę na całym te-
renie kraju. Tak samo groźną bolączką 
jest kwestia mieszkaniowa, która prze-
cież także do polityki społecznej nale-
ży i gromkim głosem domaga się roz-
strzygnięcia. Są inne ciemne punkty na 
naszym horyzoncie, jak np. rosnący al-
koholizm ludności. Tych wrogów do-
brobytu i szczęścia pokonać możemy 
jedynie idąc w słoneczną przyszłość 
wspólnej troski rządu i społeczeństwa 
o dobro ogółu. 

Energiczna 
i mądra polityka 
socjalna utorować 
nam powinna 
drogę do sympatii 
demokratycznych 
narodów lub 
stronnictw, ona 
jedna ustrzec nas 
może od rewolucji, 
która dobija się do 
naszych drzwi od 
Wschodu
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W raz z umacnianiem się poli-
tycznej pozycji komunistów 
(sfałszowane referendum 

ludowe, narastające prześladowania 
legalnej i podziemnej opozycji) oraz 
przygotowaniami do realizacji planu 
trzyletniego coraz silniejsze stawały 
się w 1946 roku nowe tendencje w po-
dejściu do kwestii polityki społecznej. 
Przede wszystkim postawiono przed 
nią nowe cele, ściślej złączone z zacho-
dzącymi i zapowiadanymi przemia-
nami politycznymi i społeczno-gospo-
darczymi. Znacznie bardziej otwarcie 
zaczęto artykułować już wcześniej do-
strzeganą w sferze polityki zdrowot-
nej potrzebę centralizacji działań, ale 
również poddania aktywności socjal-
nej państwa zasadom planowania. 
W ten sposób kolejny okres jej ewolucji 
oznaczał stopniowe, ale coraz bardziej 
zdecydowane odchodzenie od dotych-
czasowych rozwiązań i zasad w kie-
runku w roku 1946 jeszcze niesprecy-
zowanym, ale z czasem coraz bardziej 
tożsamym – podobnie jak działo się 
to w innych sferach życia publicznego – 
z opartym na upaństwowieniu, centra-
lizacji i planowaniu modelem obowią-
zującym w Związku Radzieckim2.

(…) Centralizacja oraz planowanie, 
a także aktywny udział w budowie 
nowego ustroju stały się podstawo-
wymi założeniami strategicznymi po-
lityki społecznej tego czasu. Zdaniem 
ministra Kazimierza Rusinka celem 
działania Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej była realizacja hasła „Socja-
lizm sprawą człowieka”, a idei tej pod-
porządkowano w zasadzie wszystkie 

poczynania na polu aktywności spo-
łecznej państwa. Dążenia centraliza-
cyjne wypływały przede wszystkim 
z przesłanek politycznych, jednak nie 
należy zapominać w tym miejscu o czę-
sto przywoływanym postulacie ujed-
nolicenia i racjonalizacji dzięki temu 
podejmowanych w ramach poszcze-
gólnych aspektów polityki społecznej 
działań. W opiece społecznej dążono 
do pełnej kontroli administracji nad 
organizacjami opiekuńczymi, do re-
formy ustawodawstwa „w duchu za-
łożeń socjalistycznych” oraz do ścisłej 
koordynacji wszystkich rodzajów opie-
ki materialnej, sanitarnej i wychowaw-
czej likwidującej „chaos wielotorowej 
działalności i pozwalającej na planowe 
działanie w dziedzinie opieki społecz-
nej”. Zapowiadana była również refor-
ma dostosowująca do zmieniającej się 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej 
system ubezpieczeń społecznych. Miała 
ona zmierzać nie tylko do upowszech-
nienia ubezpieczeń i objęcia nimi jak 
najszerszych grup ludności, ale rów-
nież do ujednolicenia instytucji wszyst-
kich rodzajów ubezpieczeń oraz sko-
relowania struktury terytorialnej tych 
instytucji z podziałem administracyj-
nym państwa3.

O ile w przypadku ubezpieczeń rok 
1948 oznaczał w praktyce tylko kon-
tynuację zapoczątkowanych wcze-
śniej prac, które swą finalizację miały 
znaleźć nieco później, a ewolucja za-
chodząca w sferze polityki zatrudnie-
nia potwierdzała wytyczne ustalone 
u progu realizacji planu trzyletniego, 
o tyle w ochronie zdrowia przyniósł 

Przejęcie pełni władzy przez komunistów po II wojnie światowej przyniosły zwrot w sferze społecznej 
aktywności państwa. Upaństwowienie, centralizacja oraz planowanie stały się w tym okresie silnie 
obecne w polityce społecznej, a zakres ich oddziaływania w sposób widoczny się poszerzał.

Polska polityka 
społeczna

po II wojnie światowej1

Paweł Grata

Uniwersytet Rzeszowski
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fundamentalne zmiany. Ich zapo-
wiedzią był pochodzący z listopada 
1947 roku projekt dekretu o planowej 
gospodarce w służbie zdrowia. W jego 
uzasadnieniu pisano, że zachodzące 
w kraju przemiany polityczne, go-
spodarcze i społeczne wymagają prze-
prowadzenia odpowiednich zmian 
w ochronie zdrowia, a państwo, stając 
się centralnym ośrodkiem dyspozycyj-
nym w gospodarce, winno pełnić rów-
nież analogiczną rolę w sferze dbałości 
o zdrowie obywateli. Prace nad regu-
lacją, mimo grudniowej akceptacji pro-
jektu przez Biuro Polityczne KC PPR, 
przeciągnęły się jednak jeszcze przez 
kolejne miesiące. Ustawa o zakładach 
społecznych i planowej gospodarce 
w służbie zdrowia do Sejmu trafiła 
dopiero jesienią 1948 roku i 28 paź-
dziernika została zaakceptowana 
przez Izbę4.

(…) Drugim wprost wynikającym z prze-
słanek polityczno-ideologicznych fun-
damentem wprowadzanych zmian było 
szerokie zastosowanie w polityce zdro-
wotnej planowania. W jego ramach mi-
nisterstwo miało obejmować całokształt 
planu w zakresie służby zdrowia. Plano-
waniu podlegały następujące elementy 
systemu ochrony zdrowia: rozmieszcze-
nie placówek leczniczych, ich organiza-
cja, budżet, normy obsady personalnej, 
regulaminy wewnętrzne itp. Planowe 
miało być również rozsiedlenie leka-
rzy na terytorium państwa, wynikające 
z przepisów określających maksymalne 
normy ilościowe przedstawicieli tego za-
wodu dopuszczonych do wykonywania 
praktyki w poszczególnych miejscowo-
ściach lub okręgach. Przekraczający nor-
my ilościowe lekarze mieli obowiązek 
znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, poza 
tym ministrowi zdrowia w okresie pięciu 
lat od wejścia w życie ustawy przysłu-
giwało prawo „powoływania” lekarzy 
do pracy w miejscowościach, w których 

panował ich deficyt uniemożliwiający 
prawidłową realizację przepisów usta-
wy. Takie powołanie mogło trwać nie 
dłużej niż dwa lata, a wprowadzane 
ustawą przepisy nawiązywały do regu-
lacji zapisanej w ustawie o wykonywa-
niu praktyki lekarskiej z 30 lipca 1938 r., 
która nakładała na lekarzy starających się 
o prawo wykonywania zawodu obowią-
zek dwuletniego zamieszkania i praktyki 
w gminach wiejskich bądź w miastach li-
czących mniej niż 10 tys. mieszkańców. 

Warto podkreślić, że ustawa z 28 paź-
dziernika 1948 r. wprowadzała również 
obowiązek pracy lekarzy w placówkach 
społecznych służby zdrowia5.

(…) Generalnie ostatni rok realiza-
cji planu trzyletniego przyniósł, wraz 
z dalszą ewolucją systemu i przygo-
towaniami do rozpoczęcia zapisa-
nej w planie sześcioletnim budowy 
podstaw socjalizmu, dalsze zasadni-
cze zmiany we wszystkich praktycz-
nie dziedzinach polityki społecznej. 
W przypadku ochrony zdrowia za ich 
symbol należy uznać stopniową li-
kwidację prywatnych placówek szpi-
talnych oraz regulacje dotyczące roz-
mieszczenia lekarzy. W tym samym 

roku dojrzała wreszcie kwestia zapo-
wiadanej i przygotowywanej od dłuż-
szego czasu reformy ubezpieczeń spo-
łecznych, w pełni zgodnej z kierunkiem 
zmian systemowych zachodzących 
w kraju. W myśl przepisów ustawy 
z 1 marca 1949 r. nastąpiło scalenie 
autonomicznych wcześniej funduszy 
ubezpieczeniowych oraz wprowadze-
nie jednolitej i obejmującej wszystkie 
rodzaje asekuracji składki ubezpiecze-
niowej. W ten sposób uczyniony został 
kolejny krok ku całkowitej likwida-
cji samodzielności instytucji ubezpie-
czeniowych, a nowe ustawodawstwo 
miało ujawniać „treść klasową Polski 
dzisiejszej, której zasadniczymi cecha-
mi były obrona interesów człowieka 
pracy oraz włączenie problematyki 
ubezpieczeniowej w ramy naszej go-
spodarki planowej. W budowanej rze-
czywistości ubezpieczenia społeczne 
z instytucji mającej na celu udzielanie 
ekwiwalentu za utracony zarobek stają 
się instytucją, której celem i zadaniem 
jest polepszenie bytu materialnego kla-
sy robotniczej”6.

(…) Również polityka zatrudnienia 
zbliżała się w ostatnim roku realizacji 
planu trzyletniego do swego ostatecz-
nego kształtu, jaki miała przyjąć już 
u progu lat pięćdziesiątych. W coraz 
mniejszym stopniu nastawiona była na 
walkę z niestanowiącym już większego 
problemu bezrobociem, ukierunkowu-
jąc się powoli na zapewnienie, z wy-
korzystaniem odpowiednich metod, 
dostatecznej liczby rąk do pracy w roz-
budowującym się państwowym sekto-
rze gospodarczym. Obok tradycyjnego 
pośrednictwa pracy i związanego z nim 
clearingu pracy oraz robót interwencyj-
nych ważnym, choć dopiero rozwijają-
cym się elementem polityki zatrudnie-
nia stawał się w tym czasie werbunek 
siły roboczej prowadzony w celu zli-
kwidowania niedoborów pracowników 
w wybranych działach gospodarki7.

Zdaniem ministra 
Kazimierza 
Rusinka celem 
działania 
Ministerstwa 
Pracy i Opieki 
Społecznej była 
realizacja hasła 
„Socjalizm sprawą 
człowieka”, 
a idei tej 
podporządkowano 
w zasadzie 
wszystkie 
poczynania na 
polu aktywności 
społecznej 
państwa
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Istotnym elementem polityki zatrud-
nienia była tzw. akcja produktywi-
zacji niezatrudnionych, która w roku 
1949 nabierała cech działalności pla-
nowej. Zainicjowana w roku 1947 tzw. 
akcja AZ miała na celu przesuwanie na 
rynek pracy niepracujących i niewy-
kwalifikowanych kobiet, uznawanych 
za rezerwuar siły roboczej. Produkty-
wizacja, po uprzednim przeszkoleniu 
zawodowym przyszłych pracowników, 
oparta była na tworzeniu spółdzielni 
pracy mających produkować na rzecz 
zaopatrzenia rynku i zatrudnianiu 
w nich przeszkolonych pracowników. 
Kolejnym symptomem wchodzenia 
polityki zatrudnienia w nową stali-
nowską rzeczywistość stało się nawią-
zanie współpracy między organami za-
trudnienia a Powszechną Organizacją 
„Służba Polsce”, której brygady wyko-
rzystywane były w tym czasie przy ro-
botach sezonowych w rolnictwie oraz 
przy rozładunku statków w portach8.

Zapowiadane u progu realizacji planu 
trzyletniego „celowe przestawienie” 
sposobu wypełniania zadań opiekuń-
czych państwa przyniosło zasadnicze 
zmiany również w tej dziedzinie poli-
tyki społecznej. Przebiegały one na kil-
ku płaszczyznach. Przede wszystkim 

następowała stopniowa reorientacja 
zasad i priorytetów działań opiekuń-
czych, a towarzyszyły jej ściśle zwią-
zane z przemianami ustrojowymi uni-
fikacja, centralizacja oraz realizowane 
etapami i uwzględniające istniejące 
uwarunkowania upaństwowienie. Ha-
słem programowym opieki społecznej 
stał się w okresie realizacji planu trzy-
letniego postulat „dać jednym zawód, 
a innym zatrudnienie zamiast świad-
czeń w formie gotowych środków”. 
Wyrazem jego praktycznej realizacji 
były dokonane już w budżecie na rok 
1949 zmiany w strukturze wydatków 
na cele opiekuńcze. Nastąpiło zna-
czące przesunięcie środków z opieki 
nad dorosłymi na rzecz wspierania 
produktywizacji. Te nowe prioryte-
ty dobrze ilustrował propagandowy 
w dużej mierze tekst opublikowany 
w kwietniu 1949 roku w „Życiu War-
szawy”, w którym pisano o kierowa-
nych do pracy kobietach (podopiecz-
nych opieki społecznej), że „dużo jest 
lepiej, by pracowały mniej wydajnie 
niż powiększały szeregi bezużytecz-
nych, a uciążliwych petentek Wydzia-
łu Opieki Społecznej”9.

(…) Proces pełnego podporządkowa-
nia akcji opiekuńczej wciąż jeszcze był 

„Czas przełomu” to książka o polskiej polityce społecznej pierwszych lat po 
zakończeniu II wojny światowej. Jej celem jest ukazanie drogi, jaką polityka ta 
przeszła od lata roku 1944, gdy wyzwolone tereny tzw. Polski Lubelskiej dosta- 
wały się pod władzę Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, do końca 
roku 1950, gdy stalinowska Polska kończyła realizację pierwszego roku planu 
sześcioletniego. Drogę tę polska polityka społeczna rozpoczynała w ustalonych 
w Drugiej Rzeczypospolitej ramach prawnych i organizacyjnych, a kończyła „po 
drugiej stronie rzeki”, w kształcie oznaczającym przejście do „nowego świata” 
określanego przez „niedościgłe” i niepodawane w wątpliwość wzorce sowiec- 
kie. Z nastawionej na rozwiązywanie kwestii socjalnych i asekurację ryzyk ży-
ciowych formy działalności władz publicznych przeobraziła się w  tym czasie 
w  sferę aktywnego wspierania procesów gospodarczych oraz zaspokajania 
potrzeb bytowych „budujących nowy ustrój mas pracujących miast i  wsi”.  
Wskutek tego u progu lat pięćdziesiątych w żaden sposób nie przystawała już 
do sformułowanych w Europie Zachodniej wzorów w tym względzie. 

Zachodzące w  polskiej polityce społecznej zmiany przedstawione zostały 
w  monografii w  sposób kompleksowy, jej zakres rzeczowy obejmuje ewolu- 
ujące założenia programowe i  ideologiczne polskiej polityki społecznej, pod- 
stawy organizacyjne, prawne i finansowe oraz zagadnienia problematyki pracy 
i jej ochrony, polityki zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia 
i opieki społecznej.

 Od Autora
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spowalniany niedostatecznym stop-
niem rozwoju państwowych instytucji 
pomocowych. Mimo że sukcesywnie 
zwiększał się udział państwa w opie-
ce społecznej, nadal w końcu lat czter-
dziestych silnie obecne były w niej or-
ganizacje społeczne, z Caritas na czele. 
Znaczenie Caritas w opiece społecz-
nej, zasoby ludzkie, infrastrukturalne 
oraz finansowe tej organizacji gwaran-
towały jej przez długi czas względne 
bezpieczeństwo od dążeń etatyzacyj-
nych. Państwo nie mogło bowiem ani 

przejąć wszystkich placówek tej orga-
nizacji (brak personelu), ani ich prze-
kazać innym organizacjom społecznym 
(konieczność zwiększenia dotacji dla 
nich). Władze, świadome tych ograni-
czeń, zapowiadały wprawdzie przeję-
cie placówek Caritas, jednak stać się 
to miało dopiero wtedy, gdy działoby 
się to bez szkody dla podopiecznych, 
a „całkowite przejęcie opieki społecznej 
przez Państwo nastąpi z chwilą możno-
ści całkowitego zastąpienia akcji Cari-
tasu”. Mimo tych ograniczeń nastąpiło 
w tym czasie wyraźne zaostrzenie poli-
tyki władz wobec tej organizacji, przy-
gotowujące grunt pod niechybną, jak 
wtedy zakładano, jej likwidację10.

Podsumowując ewolucję polskiej po-
lityki społecznej w latach 1946–1949, 
należy skonstatować, że przeszła ona 
w tym czasie zasadniczą przemia-
nę, której kierunek i zasięg jeszcze 
w okresie przygotowywania założeń 
planu trzyletniego był trudny do prze-
widzenia. Przejęcie pełni władzy przez 
komunistów oraz wiążące się z tym 

faktem zmiany w polityce i gospodar-
ce przyniosły widoczny zwrot również 
w sferze społecznej aktywności pań-
stwa. Upaństwowienie, centralizacja 
oraz planowanie stały się w tym wła-
śnie okresie silnie obecne w polityce 
społecznej, a zakres ich oddziaływania 
w sposób widoczny się poszerzał. We 
wszystkich w zasadzie sferach polityki 
społecznej stopniowo odchodzono od 
tradycyjnego, ukształtowanego przed 
wojną ładu, przejmując coraz więcej 
sowieckich rozwiązań w tym wzglę-
dzie. Jak w styczniu 1950 roku mówiła 
pezetpeerowska posłanka Dorota Kłu-
szyńska, „Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej zmieniło zasadniczo swoje 
kierunki pracy nie tylko w stosunku do 
okresu przedwojennego, lecz i w sto-
sunku do pierwszych lat po uzyskaniu 
niepodległości. Zostało to spowodo-
wane nie tylko zmianą sytuacji ekono-
micznej w kraju, lecz również w pierw-
szym rzędzie zrozumieniem roli, jaką 
w Polsce Ludowej w okresie budowy 
podstaw socjalizmu winno spełniać 
Ministerstwo”11. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej  
Kazimierz Rusinek na Zjeździe PPS  

we Wrocławiu w 1947 r.  
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Wybuch wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku postawił kwestię bezpieczeństwa socjalnego na czo-
łowym miejscu. Zaczęli ginąć ludzie, w miarę jak wojna się przedłuża, Rosjanie niszczą domy, miej-
sca pracy, szpitale i szkoły. Pojawiło się zbiorowe zagrożenie dla egzystencji rodzin oraz nastąpiła 
zasadnicza zmiana w normalnym życiu milionów Ukraińców.

Wojna w Ukrainie
a polityka społeczna

Julian Auleytner

Uczelnia Korczaka

W ojna nieobecna w Europie 
od 1945 roku nagle wkro-
czyła ze swoimi najgor-

szymi skutkami w postaci niewyobra-
żalnego barbarzyństwa najeźdźcy, 
dokumentowanego przez media i bez-
pośrednie relacje świadków.

Efektem wojny stała się dramatyczna 
ucieczka kobiet i dzieci do krajów są-
siadujących, głównie do Polski.

Ku zaskoczeniu opinii światowej, w Polsce 
nie utworzono obozów lecz rozlokowano 
stopniowo przybyszy w prywatnych do-
mach i ośrodkach w środowiskach lokal-
nych. Swoiste pospolite ruszenie miało 
charakter doraźny, ale skuteczny. Efek-
tem jest liczba przyjętych ponad 3,3 mln 
Ukraińców1.

Tematyka socjalna Ukraińców stała 
się w Polsce naturalną treścią lokalnej 
polityki społecznej, opartej na solidar-
ności wobec kwestii poszkodowanych 
skutkami wojny. Wsparcie dla Ukraiń-
ców odbiera się również jako reakcję na 

działania wspólnego wroga, gdyż Ro-
sjanie ujawnili się jako państwo, które 
w XXI wieku ujawniło wolę odzyska-
nia siłą wszelkich terytoriów byłego 
Imperium.

O ile pierwsza reakcja środowisk lo-
kalnych była spontaniczna, konieczna 
i oczywista, to pojawiło się wkrótce py-
tanie o rolę państwa. Problem migracji 
z Ukrainy stał się statystycznie istotny, 
gdyż dotyczył milionów ludzi, głównie 
kobiet i dzieci docierających na granice 
UE. Powstała nowa kwestia społeczna 
definiowana jeszcze w XX wieku przez 
J. Daneckiego jako: „najwyższy stopień 
dotkliwości generujący sytuacje kry-
tyczne w życiu jednostek i zbiorowo-
ści, prowadzący do trwałych zakłóceń 
w funkcjonowaniu społeczeństwa”. 
Kwestia ta ma charakter ponadnaro-
dowy, gdyż dotyczy krajów UE.

Niezależnie od uchodźców Rosjanie wy-
generowali konflikt globalny, przejścio-
wo blokując eksport ukraińskiego zbo-
ża do krajów Afryki oraz uzależniając 

Fot. MSZ Ukrainy
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wielu Europejczyków od dostaw gazu 
przed zimą 2022/23. Pojawiło się za-
grożenie masowym wykluczeniem 
oraz powstała marginalizacja czasowa 
i trwała dla wielu ludzi odczuwających 
skutki wojny. Masowe wykluczenie do-
tyczy milionów Ukraińców, którzy stra-
cili dach nad głową oraz miejsca pracy. 
Marginalizacja dotyczy nie tylko Ukra-
ińców, ale także wielu Europejczyków, 
którzy zostali dotknięci/zagrożeni bra-
kiem dostępu do gazu.

Tocząca się wojna to kwestia niepew-
ności losu. Pojawiła się ona w zwięk-
szonym zakresie wraz z groźbą użycia 
przez Rosjan bomby atomowej. Od cza-
sów Czarnobyla Europejczycy są uczu-
leni na promieniowanie radioaktywne. 
Groźba promieniowania wzbudza nie-
pewność losu rodzin, obciąża psychicz-
nie i stawia pytanie o to, co będzie, gdy 
takie ryzyko się zmaterializuje.

Polityka społeczna wobec Ukraińców 
oznacza działania interwencyjne oraz 
długofalowe na różnych poziomach 
życia zbiorowego. Inaczej powinny 
reagować gminy, a inaczej szczebel 

województwa czy państwa. Przede 
wszystkim polityka społeczna wiąże 
się z zabezpieczeniem dachu nad gło-
wą. W dalszej kolejności pojawiają się 
kwestie egzystencjalne – środków do 
życia, żywności, zdrowia, edukacji, 

pracy, mieszkania, ubezpieczenia spo-
łecznego oraz prawa wyboru miejsca 
pobytu. Otworzył się cały katalog praw 
socjalnych, wpisanych do Europejskiej 
Karty Praw Podstawowych, a także 
do Konstytucji z 1997 roku wraz z py-
taniem jak należy te prawa realizo-
wać? Odpowiedzią była specustawa 
z 12 marca 2022 roku, która doraźnie 
i systemowo rozwiązywała finanso-
wanie potrzeb uchodźców.

Kwestia uchodźców z Ukrainy w pierw-
szej kolejności widziana jest jako koszt 
wraz z pytaniem o to, kto zapłaci? 
Pojawiły się pytania, kto zapłaci za 
„goszczenie” we własnym domu ko-
biet i dzieci z Ukrainy, kto ma ich le-
czyć i z jakich środków w przypadku 
choroby, gdzie dzieci i na czyj koszt 
mają się uczyć? Mówimy o kosztach 
bezpośredniego utrzymania obywate-
li ukraińskich, ale wraz z nadchodzącą 
zimą pojawiają się koszty ogrzewania 
zarówno na Ukrainie jak i w krajach ich 
goszczących.

Odpowiedzią na te i podobne pytania 
była nie tylko wspomniana ustawa, 

Polityka społeczna 
wobec Ukraińców 
oznacza działania 
interwencyjne 
oraz długofalowe 
na różnych 
poziomach życia 
zbiorowego. 
Inaczej powinny 
reagować gminy, 
a inaczej szczebel 
województwa czy 
państwa

Fot. MON Ukrainy
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1 https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8497929,ukraincy-polska-wojna-uchodzcy-miastaa-
-raport.html (dostęp 31.07.2022 roku).

2 https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8413853,uchodzcy-ukraina-rosja-wojna-pracaa-
-pawel-szefernaker-pesel.html (dostęp 7.05.2022 roku).

3 https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/ilu-obywateli-ukrainy-znalazlo-zatrudnieniee-
-w-polsce,110182.html (dostęp 27.07.2022 roku).

4 https://www.money.pl/gospodarka/wiceminister-podal-ilu-ukraincow-legalnie-pracuje-w-polscee-
-6799647959956448a.html (dostęp 9.08.2022 roku).

ale również przyznanie nr PESEL dla 
chętnych Ukraińców. Numer ten dał 
uprawnienia do różnych świadczeń 
i częściowo rozwiązał wiele proble-
mów indywidualnych.

Z drugiej strony uchodźcy mogą i po-
winni być traktowani jako inwesty-
cja. Zanim przyszła wojna od dłuż-
szego czasu Polska korzystała z pracy 
i jej efektów ze strony przybyszów 
ze Wschodu. Korzyści te ujawniały 
się niskimi wskaźnikami bezrobocia 
oraz wyższymi wpływami składek do 
ZUS. Wg danych rządowych2 z maja 
2022 roku co czwarty uchodźca w wie-
ku produkcyjnym, czyli 100 tys. osób 
podjęło pracę po przybyciu do Polski. 
W lipcu 2022 roku liczba ta wzrosła do 
358 tys.3, a w sierpniu do 390 tys.4 Łącz-
nie legalnie pracujących Ukraińców 
w Polsce obliczano na 770 tys. Jednak 
rynek pracy Ukraińców wskutek woj-
ny „zdeformował się”. Pewna część 
pracujących mężczyzn, objętych obo-
wiązkiem wojskowym, musiała wy-
jechać, przyjechały kobiety z dziećmi, 
które znalazły pracę przede wszyst-
kim w usługach. Siłą rzeczy osoby ta-
kie przestają obciążać wydatki socjalne 
państwa i samorządu lokalnego.

Nowym „pożytkiem” ze strony uchodź-
ców są dzieci. Ocenia się, że w Polsce 
pojawiło się ponad 500 tys. dzieci, z któ-
rych zapewne duża część pozostanie na 
stałe. W sytuacji zapaści demograficznej 
nowa „pula” dzieci to ważny impuls 
ekonomiczny na dziś i na jutro. Ozna-
cza konieczność stałych zakupów kon-
sumpcyjnych dla tej kategorii, ale z dru-
giej strony wiąże się z wyedukowaniem 
przyszłego podatnika. O ile w szkołach 
znajdują się miejsca dla ukraińskich 
dzieci, to gorzej, jeśli idzie o miejsca dla 
nich w żłobkach czy przedszkolach. Tu 
miejsc brakuje.

Istnieją jednak zagrożenia w samych po-
stawach zarówno Polaków jak i Ukra-
ińców. Zagrożenia te są medialnie tłu-
mione, ale ujawniają się w przestrzeni 

wirtualnej oraz w środowiskach lokal-
nych. Polacy boją się, że Ukraińcy nad-
miernie wykorzystują świadczenia so-
cjalne i dostęp do dóbr, które jakoby dla 
Polaków są blokowane. W Internecie po-
jawiają się także często obraźliwe okre-
ślenia w rodzaju „hołota”, co zwiastuje 
kłopotliwe relacje w przyszłości. Z dru-
giej strony wielu Ukraińców w Polsce 
traktuje swój pobyt przejściowo, gdyż 
uzyskują tu prawo do stałego pobytu 
w USA, Australii, Kanadzie, tym samym 
doraźnie wykorzystując Polskę i wpro-
wadzając w zawiść tych Polaków, któ-
rym to się nie udało. W środowiskach lo-
kalnych widzi się również Ukraińców, 
którzy unikają służby wojskowej, ucie-
kając do Polski różnymi nieuczciwymi 
sposobami, np. uzyskując przepustki, 
z których nie wracają lub płacąc łapów-
ki za przekroczenie granicy.

Tekst ten powstawał na przełomie lip-
ca i sierpnia, gdy nikt nie znał daty 
zakończenia wojny. Przedłużająca się 
bezsensowna wojna rozszerzy liczbę 
marginalizowanych Ukraińców, za-
równo w swoim kraju jak i za granicą. 
Z tego powodu UE i jej poszczególne 
kraje potrzebują mądrej, długofalowej 
polityki społecznej wobec Ukrainy i jej 
uciekinierów. Doraźnie myślimy o po-
trzebnych interwencjach, ale przyszła 
odbudowa tego państwa wiąże się 
z perspektywą stworzenia tam kilku-
nastu milionów miejsc pracy, zwłasz-
cza przy odbudowie mieszkań, szkół 
i szpitali. Budownictwo mieszkaniowe 
będzie kołem zamachowym tamtejszej 
gospodarki, ale dopiero po zakończo-
nej wojnie.

Długofalowa polityka społeczna ma ob-
licze zarówno kosztowe jak i inwesty-
cyjne. Z jednej strony chronimy poziom 
minimum socjalnego, z drugiej inwe-
stujemy w edukację, zdrowie i miej-
sca pracy (np. w budownictwie). Praca 
czekać będzie nie tylko samych Ukraiń-
ców, ale również wielu Europejczyków 
na rzecz Ukrainy. Być może da się wy-
korzystać pozytywne doświadczenia 

odbudowy Europy po II wojnie świa-
towej. Wówczas mocnym impulsem był 
plan Marshalla, który „wpompował” 
w latach 1948–1952 ok. 14 mld $ w od-
budowę kilkunastu krajów w Europie.

Odbudowa oznacza rozwój ukraińskiej 
samorządności, gdyż to tamtejsze śro-
dowiska lokalne określą swoje potrze-
by. Wielką rolę odegra również edu-
kacja młodego pokolenia oraz media, 
które nie mogą ograniczać się tylko do 
podawania faktów, ale i kreować mogą 
pozytywne podejście do pracy.

Polacy mają do spełnienia ważną rolę 
w pomocy dla tego kraju. Nie chodzi 
już o filantropię, ale udział w przygoto-
waniu planu odbudowy. Aktywa tego 
kraju zachowały się względnie niena-
ruszone na zachodzie i stamtąd zapew-
ne ruszy ożywienie gospodarcze. 

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8497929,ukraincy-polska-wojna-uchodzcy-miasta-raport.html
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8497929,ukraincy-polska-wojna-uchodzcy-miasta-raport.html
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8413853,uchodzcy-ukraina-rosja-wojna-praca-pawel-szefernaker-pesel.html
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8413853,uchodzcy-ukraina-rosja-wojna-praca-pawel-szefernaker-pesel.html
https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/ilu-obywateli-ukrainy-znalazlo-zatrudnienie-w-polsce,110182.html
https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/ilu-obywateli-ukrainy-znalazlo-zatrudnienie-w-polsce,110182.html
https://www.money.pl/gospodarka/wiceminister-podal-ilu-ukraincow-legalnie-pracuje-w-polsce-6799647959956448a.html
https://www.money.pl/gospodarka/wiceminister-podal-ilu-ukraincow-legalnie-pracuje-w-polsce-6799647959956448a.html
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H istoria pokazuje, że wojna, 
pomimo całego swojego okro-
pieństwa, może nieść także 

pozytywne konsekwencje. W wyniku 
tragedii II wojny światowej rozwinęły 
się powszechne prawa człowieka, za-
inicjowano wspólnotę europejską, prze-
budowano państwa opiekuńcze w du-
chu obywatelskim. Ponad 60 lat temu 
nestor europejskiej nauki o polityce 
społecznej Richard M. Titmuss jako 
pierwszy stwierdził, że światowy kon-
flikt z lat 1939–1945 wywarł ogromny, 
pozytywny wpływ na rozwój socjal-
ny państw Starego Kontynentu. Mało 
tego, Titmuss sugerował, że wpływ 
wojen na politykę społeczną wzrasta 
wraz z intensywnością i skalą działań 
wojennych.

Miał rację. Zaledwie dwa lata temu 
politolodzy Herbert Obinger i Carina 
Schmitt w artykule World War and Wel-
fare Legislation in Western Countries za-
mieszczonym w prestiżowym „Journal 
of European Social Policy”, opubliko-
wali wyniki badań z 16 państw nad 
rozwojem ustawodawstwa socjalne-
go w latach 1880–1955. Autorzy do-
szli do wniosku, że konflikty militar-
ne, a szczególnie II wojna światowa, 
były kołem zamachowym reform so-
cjalnych, przewyższając znaczenie in-
nych czynników w tym względzie, jak 

możliwości ekonomiczne, charakter 
ustroju politycznego czy profil rządów.

To nie paradoks, że wojna zmniej-
sza różnice społeczne – bomby i brak 
żywności dotykają wszystkich obywa-
teli. A to rodzi konieczność poszukiwa-
nia rozwiązań na rzecz całości społe-
czeństwa. Wspomniany wyżej Titmuss 
twierdzi, iż wkrótce po opuszczeniu 
plaż Dunkierki przez ostatnie oddzia-
ły brytyjskie, publicznie wezwano do 
intensywnych działań na rzecz spra-
wiedliwości społecznej; do zniesienia 
angielskich wielowiekowych przywi-
lejów; do bardziej sprawiedliwego po-
działu dochodów, czy do drastycznych 
zmian w życiu gospodarczym i spo-
łecznym kraju. Przekonanie to umoc-
niło się po tragicznym okresie bitwy 
o Anglię, kiedy to rząd brytyjski uznał, 
że wojenne doświadczenia solidarności 
i opiekuńczości międzyludzkiej zosta-
ną zachowane także w czasie pokoju 
i nastąpi „instytucjonalizacja solidar-
ności”. Zerwano z selektywnym wspar-
ciem socjalnym, dominującym do tej 
pory w ustawodawstwie społecznym 
tego państwa. Uniwersalna opieka 
zdrowotna, rozwój powszechnych 
ubezpieczeń społecznych, świadcze-
nia społeczne dla każdej rodziny oraz 
wspieranie przez państwo pełnego za-
trudnienia – procesy jak na tamte czasy 

„Powszechna opieka zdrowotna jest produktem ubocznym bitwy o Anglię” – stwierdził polityk bry-
tyjskiej Partii Pracy Richard Crossman, podsumowując socjalne dokonania powojennej Anglii.

Powszechność 
i solidarność społeczna 
jako efekt wojny

Uwagi w kontekście 
przyszłości stosunków 
polsko-ukraińskich1

Krzysztof Chaczko

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
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niemalże rewolucyjne – miały być pod-
stawą nowego wspólnotowego i opie-
kuńczego angielskiego społeczeństwa, 
jednoczącego różne grupy społeczne.

„Powszechna opieka zdrowotna jest 
produktem ubocznym bitwy o An-
glię” – stwierdził polityk brytyjskiej 
Partii Pracy Richard Crossman, podsu-
mowując socjalne dokonania powojen-
nej Anglii. Nicholas Barr dodawał zaś: 
„Jeśli państwo opiekuńcze ma jakąś 
datę, to jest nią 5 lipca 1948 roku, gdy 
równocześnie weszły w życie postano-
wienia ustaw o: ubezpieczeniu społecz-
nym, wypadkach przy pracy, pomocy 
społecznej i państwowej służbie zdro-
wia (zasiłki rodzinne i wyższe eme-
rytury wprowadzono w 1946 roku)”. 
Z II wojny światowej Brytyjczycy wyszli 

z odmienionym społeczeństwem i zjed-
noczeni jak nigdy.

To dobra wiadomość dla Kijowa. Powin-
no zrobić się wszystko, by także Ukraińcy 
wyszli zjednoczeni z wojny. Zjednoczeni 
we wspólnocie narodowej i zjednoczeni 
w sojuszu polsko-ukraińskim.

Jeśli braterstwo Polaków i Ukraińców 
jest obecnie polską racją stanu – a tak 
uważam – to koniecznością jest podję-
cie natychmiastowych działania w celu 
realizacji tej idei. Polska bezwzględnie 
potrzebuje dokumentu wytyczające-
go drogę do sojuszu z Ukrainą. Drogę 
do braterstwa. Do zjednoczenia. Taki 
dokument – mówiąc metaforycznie – 
zszyje polityczno-społecznymi nićmi 
dwa odległe od siebie elementy. W tym 
duchu Edwin Bendyk i Piotr Buras pi-
sali, że „W Polsce już dzisiaj należy my-
śleć o tym, jaką rolę nasz kraj mógłby 
odgrywać w powojennej architekturze 
bezpieczeństwa, która musi się zrodzić 
na gruzach aktualnego porządku”. 
Trzeba po prostu siąść i opracować 

wielopłaszczyznowy dokument tego 
typu. Co powinno się w nim znaleźć? 
Trzy poziomy wydają się kluczowe.

Po pierwsze, strategia powinna odno-
sić się do kwestii historycznych – od 
powołania grupy historyków z Polski 
i Ukrainy w celu wypracowania pojed-
nania na tym gruncie, po ustanowienie 
polsko-ukraińskiego instytutu, zajmu-
jącego się zagadnieniami przeszłości 

To nie paradoks, 
że wojna 
zmniejsza różnice 
społeczne – 
bomby i brak 
żywności dotykają 
wszystkich 
obywateli. 
A to rodzi 
konieczność 
poszukiwania 
rozwiązań na 
rzecz całości 
społeczeństwa

Richard Crossman podczas  
kampanii wyborczej z 1937 r.  
Fot. National Portrait Gallery
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1 Zmieniona i skrócona wersja artykułu opublikowanego w specjalnym numerze kwartalnika „Więź”: 
Krzysztof Chaczko, Ukraińcy w Polsce: kłopotliwe współzamieszkiwanie czy braterstwo narodów?, 
„Więź”, lato 2022, nr 2(688), s. 75-84.

i przyszłości. Nie sądzę, by bez zała-
twienia kwestii historycznych udało 
się nawiązać trwałe braterstwo między 
Polską a Ukrainą.

Po drugie, strategia powinna wziąć pod 
uwagę poziom międzyludzki – to, co 

bliżej jest do Ukraińców, niż do zachod-
nich społeczeństw. Któż jak nie Ukra-
ińcy mają najbardziej zbliżone do Pol-
ski martyrologiczne dzieje? Grzegorz 
Szymborski pisał na łamach „Więzi”, że 
wyprawa kijowska z 1920 roku uchodzi 
obok bitwy pod Chocimiem, stoczonej 
trzysta lat wcześniej, za najbardziej zna-
mienity przykład polsko-ukraińskiego 
braterstwa. W obu przypadkach, zdy-
stansowanych do siebie Polaków i Ukra-
ińców, zjednoczył wspólny wróg. Tak 
też jest dzisiaj.

Nie mam wątpliwości, że proces, któ-
ry obecnie zachodzi w polskim społe-
czeństwie – to epokowe wsparcie dla 
uchodźców z Ukrainy – należy potrak-
tować jako działanie sprzyjające niedo-
puszczeniu do tego, by upiory przeszło-
ści zadecydowały o przyszłości relacji 
Warszawy i Kijowa. Gigantycznym, ale 
koniecznym wyzwaniem powinna być 
próba „rozciągnięcia” tej solidarności 
na czasy po ustaniu rosyjskiej agresji 
na Ukrainę. Tak jak w powojennej An-
glii – chodzi o jej zinstytucjonalizowa-
nie. Jestem przekonany, że niepodjęcie 
tej próby byłoby ogromnym polskim 
błędem. Błędem epokowym. 

generalnie już trwa w społeczeństwie 
polskim. Należy to ująć w formę zinstytu-
cjonalizowaną: przedstawić założenia do 
procesu systemowych interakcji między 
Polakami i Ukraińcami w celu rozwijania 
stosunków międzyludzkich. W literatu-
rze naukowej określa się to mianem „po-
dejścia relacyjnego” (relational approach), 
które zakłada, że stosunki między prze-
ciętnymi obywatelami różnych państw są 
fundamentem w rozwiązywaniu proble-
mów międzynarodowych.

I po trzecie, dokument musi dotykać 
poziomu międzypaństwowego – od 
podpisania traktatu sojuszniczego 
pomiędzy Polską a Ukrainą, poprzez 
popieranie integracji Kijowa z Unią 
Europejską, aż po powołanie forum 
wspólnych interesów gospodarczych. 
Krótko mówiąc, w tym punkcie idzie 
o prawno-organizacyjne zaplanowanie 
wspólnoty interesów polityczno-eko-
nomicznych. Sztuka polega na tym, 
by na tych trzech poziomach osiągnąć 
konsens pomiędzy Polską a Ukrainą.

To trudne, ale nie niemożliwe. Przecież 
na dobrą sprawę językowo, historycz-
nie, kulturowo czy mentalnie Polakom 

Kobiety w służbie Brytyjskich Sił  
Zbrojnych podczas I wojny światowej.  

Fot. National Portrait Gallery
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C i, którzy zostali w Polsce, mogą 
liczyć na wsparcie socjalne ze 
strony polskiego państwa 

i społeczeństwa. Od pierwszych godzin 
konfliktu jesteśmy świadkami wielkiej 
mobilizacji społeczeństwa obywatel-
skiego i inicjatyw oddolnych zwykłych 
obywateli na rzecz pomocy wszystkim 
potrzebującym obywatelom Ukrainy.

Również politycy, ponad podziałami 
partyjnymi, jednomyślnie uchwalili 
ustawę na rzecz wsparcia uchodźcom 
z Ukrainy w Polsce (tzw. Specustawa 
Ukraina), czyli Ustawę z dnia 12 marca 
2022 roku o pomocy obywatelom Ukra-
iny w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa1.

Charakterystyka uchodźców 
wojennych z Ukrainy

Uchodźcy wojenni z Ukrainy to przede 
wszystkim kobiety, z których ponad 
60% przyjechało razem z dziećmi, 
najczęściej z jednym lub dwoma. Pra-
wie 24% kobiet przyjechało samotnie, 
przede wszystkim są to osoby poniżej 
29 roku życia i powyżej 60 roku ży-
cia2. 50% uchodźców posiada wyższe 
wykształcenie, co istotnie przewyższa 
udział osób z wyższym wykształce-
niem w całym społeczeństwie ukraiń-
skim. Dlatego jednym z wyzwań, które 
stoją przed polską polityką społeczną, 
jest zagospodarowanie tego cennego 
kapitału ludzkiego.

Na przełomie kwietnia i maja 2022 roku 
NBP przeprowadził badania wśród 

3165 dorosłych uchodźców z Ukrainy 
w 16 województwach. Wyniki wska-
zały na preferencje tej grupy społecz-
nej w Polsce3.

Główną formą wsparcia, na jaką wska-
zywali uchodźcy, była pomoc w za-
kwaterowaniu, w czym oprócz rządu, 
samorządów oraz polskich rodzin po-
magają im wydatnie także rodacy już 
mieszkający w Polsce. Wyniki badania 
wskazują, że ok. 1/3 uchodźców płaciła 
za wynajem z własnych środków.

Do działań pomocowych, które ułatwi-
łaby im dalszy pobyt w Polsce, uchodź-
cy zaliczyli przede wszystkim organi-
zację kursów języka polskiego, pomoc 
w szybkim znalezieniu pracy oraz po-
moc w dostępie do służby zdrowia.

Około 30% uchodźców przebywających 
w Polsce, przekazuje pomoc rzeczową 
lub finansową rodzinie lub organiza-
cjom humanitarnym na Ukrainie. Jest 
to szczególnie częste wśród uchodźców 
mających pracę (44%).

W pytaniach związanych z możliwym 
dalszym pobytem w Polsce 2/3 uchodź-
ców deklaruje, że jest w Polsce tym-
czasowo (poniżej roku). Pozostaniem 
w Polsce na stałe najbardziej zainte-
resowani są mężczyźni oraz ludzie 
młodzi. O powrocie na Ukrainę znacz-
nie częściej myślą kobiety, zwłasz-
cza samotne z dziećmi. W przypadku 
szybkiego zakończenia wojny część 
osób, która rozważała dłuższy po-
byt w Polsce, najprawdopodobniej 

Od 24 lutego 2022 Polska stała się pierwszym bezpiecznym państwem przyjmującym uchodźców 
z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. W ciągu 4 miesięcy granicę z Polską przekroczyło 5,4 mln osób 
z Ukrainy. Z kolei w odwrotnym kierunku Straż Graniczna odprawiła prawie 3,2 mln osób. Wielu ucie-
kających przed wojną przez polskie terytorium obywateli Ukrainy, udało się do innych krajów, głównie 
Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady.

Sytuacja socjalna
uchodźców wojennych 
w Polsce

Katarzyna Głąbicka-Auleytner

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 

w Radomiu
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zrewidowałaby swoje plany i wróciła-
by do kraju znacznie szybciej.

Chęć powrotu na Ukrainę w przecią-
gu roku częściej deklarują też osoby 
z wyższym wykształceniem, którym 
może być trudno znaleźć w Polsce 
satysfakcjonującą pracę w zawodzie, 
zapewniającą możliwość utrzyma-
nie siebie i rodziny. Na stałe w Polsce 
częściej widzą się osoby pracujące na 
Ukrainie w służbie zdrowia, rzadziej 
osoby związane wcześniej z rolnic-
twem. Co oczywiste, o pozostaniu 
w Polsce chętniej myślą osoby, które 
już mają pracę niż te, które jeszcze jej 
szukają. Duże znaczenie dla uchodź-
ców ma nie tylko niezależność finan-
sowa, ale ogólnie możliwość szyb-
kiego usamodzielnienia się w Polsce, 
rozumiana także jako możliwość wy-
najęcia samodzielnego mieszkania. 
Może być to trudne, zważywszy na 
aktualne ceny najmu oraz brak wy-
starczającej puli mieszkań na wyna-
jem, zwłaszcza w dużych miastach.

Polska polityka społeczna na rzecz 
uchodźców wojennych z Ukrainy

Politykę społeczną dla obywateli Ukra-
iny, którzy w wyniku działań wojen-
nych zostali zmuszeni do opuszczenia 
swojego kraju pochodzenia i przy-
byli na terytorium państwa polskie-
go, reguluje ustawa z dnia 12 marca 
2022 roku o pomocy obywatelom Ukra-
iny w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa4.

Zgodnie z przepisami, obywatel Ukra-
iny, który w wyniku działań wojen-
nych został zmuszony do opuszczenia 
swojego kraju pochodzenia i wjechał 
legalnie na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 
2022 roku do dnia określonego w roz-
porządzeniu wydanym przez Radę 
Ministrów i deklaruje zamiar pozo-
stania na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, jego pobyt na tym teryto-
rium uznaje się za legalny w okresie 
18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 
2022 roku5. Za legalny uznawany jest 
także pobyt dziecka urodzonego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez matkę, która jest osobą określo-
ną w zdaniu pierwszym, w okresie do-
tyczącym matki.

Ustawa zakłada nadanie obywatelom 
Ukrainy, przybyłym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku 

z działaniami wojennymi na Ukrainie, 
numeru PESEL, który pozwoli na re-
alizację szeregu usług publicznych na 
rzecz tych osób.

W celu ułatwienia dostępu do usług 
publicznych online wnioskodawca za-
pisał, że wraz z nadaniem numeru PE-
SEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać 
profil zaufany.

Jak podają analitycy Polskiego Instytu-
tu Ekonomicznego, dotychczas w Pol-
sce wydano 1 mln 225 tys. numerów 
PESEL uchodźcom z Ukrainy6. Zdecy-
dowanie największą koncentrację wi-
dać w Warszawie i pobliskich powia-
tach. W stolicy wydano ponad 120 tys. 
numerów PESEL, co jest największą 
liczbą w kraju. Jeśli dodamy liczby 
identyfikatorów wydane w konkret-
nych powiatach na Mazowszu, okaże 
się, że w tym regionie zatrzymało się 
15% uchodźców (184 tys. numerów PE-
SEL). Sporo uchodźców wnioskowało 
o PESEL na Pomorzu. Na początku 
wojny to tam udostępniono najwięcej 
lokali dla imigrantów, z uwagi na pracę 
dla pracowników sezonowych na okres 
wakacji.

Przepisy ustawy ułatwiają dostęp do 
polskiego rynku pracy obywatelom 
Ukrainy, których pobyt został uzna-
ny za legalny– nie potrzebują oni ze-
zwoleń ani oświadczeń, by legalnie 
pracować w Polsce. Zgodnie z przepi-
sami pracodawca musi w ciągu 14 dni 
powiadomić właściwy urząd pracy 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi7. 
Z danych MRiPS wynika, że do tej pory 
zatrudnienie znalazło 69,2 tys. obywa-
teli Ukrainy, którzy przybyli do Polski 
w związku z wojną w ich kraju8. Zde-
cydowana większość (76%) to kobiety. 
Najwięcej osób podjęło pracę w woj. 
mazowieckim, a także w Wielkopol-
sce i na Dolnym Śląsku.

Większość, bo 47,5% osób zatrudnio-
no do wykonywania prostych prac. 
Niespełna 14,1% osób to robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy. 10,3% 
osób to pracownicy usług i sprze-
dawcy, 8,5% stanowią pracownicy 
biurowi, a 4% specjaliści. Osoby, które 
przybyły do Polski z Ukrainy, mogą 
zarejestrować się w powiatowym 
urzędzie pracy i skorzystać z oferoo-
wanych instrumentów aktywizacji 
zawodowej takich jak np. pośrednic-
two pracy, poradnictwo zawodowe 
i szkolenia, również w zakresie nauki 

Główną formą 
wsparcia, na 
jaką wskazywali 
uchodźcy, 
była pomoc 
w zakwaterowaniu, 
w czym oprócz 
rządu, samorządów 
oraz polskich 
rodzin pomagają 
im wydatnie 
także rodacy 
już mieszkający 
w Polsce. 
Wyniki badania 
wskazują, że ok. 
1/3 uchodźców 
płaciła za wynajem 
z własnych 
środków

https://pie.net.p
http://www.mrips.gov.pl
http://www.mrips.gov.pl
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języka polskiego. Obywatele Ukrainy 
mogą także szukać pracy przez stronę 
internetową www.pomagamukrainie.
pl i przez portal zielona linia.

Ponadto uchodźcy z Ukrainy są bar-
dzo aktywni na rynku pracy – ok. 30% 
z nich już pracowało lub miało zała-
twioną pracę, a ok. 50% jej poszuku-
je, w tym bardzo często na część etatu 
ze względu na zajmowanie się dzieć-
mi9. Warto także zauważyć, iż w celu 
zapewnienia wsparcia materialnego 
ukraińskim rodzinom oraz osobom 
będącym obywatelami Ukrainy, którzy 
przybyli na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej bezpośrednio z terytorium 
Ukrainy w związku z działaniami wo-
jennymi, ustawa przewiduje następu-
jące wsparcie socjalne:

1. Przyznanie wsparcia z zakresu świad-
czeń rodzinnych, świadczenia wycho-
wawczego, rodzinnego kapitału opie-
kuńczego, świadczenia dobry start 
oraz dofinansowania opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 
lub u dziennego opiekuna. Świadcze-
nia przysługiwać będą po spełnieniu 
odpowiednich warunków i kryte-
riów określonych w ustawach i prze-
pisach wykonawczych, regulujących 
te świadczenia.

2. Możliwość przyznania świadczeń 
pieniężnych i niepieniężne, na za-
sadach i w trybie ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy spo-
łecznej. Świadczenia te będą przy-
znawane na podstawie oświadczenia 
o sytuacji osobistej, rodzinnej, docho-
dowej i majątkowej. Oznacza to, że 
w postępowaniu o przyznanie ww. 
świadczeń nie będzie przeprowadza-
ny rodzinny wywiad środowiskowy, 
chyba że powstaną wątpliwości, co 
do treści oświadczenia. Do udzie-
lania świadczeń zobowiązana bę-
dzie gmina, w której przebywa osoz-
ba ubiegająca się o te świadczenia.

3. Pomoc w postaci jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wyso-
kości 300 zł na osobę, przeznaczone-
go na utrzymanie, w szczególności 
na pokrycie wydatków na żywność, 
odzież, obuwie, środki higieny oso-
bistej oraz opłaty mieszkaniowe. 
Wniosek o wypłatę jednorazowego 
świadczenia pieniężnego należało 
będzie złożyć na piśmie w ośrod-
ku pomocy społecznej, a w przy-
padku przekształcenia ośrodka po-
mocy społecznej w centrum usług 
społecznych – w centrum usług 
społecznych, gminy właściwej ze 
względu na miejsce pobytu obywa-
tela Ukrainy.

4. Bezpłatną pomoc psychologiczną. 
Pomoc będzie zapewniana przez 
wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta gminy, w której przebywa 
potrzebujący, a zapewnienie pomo-
cy psychologicznej będzie należało 
do zadań zleconych gminie z zakre-
su administracji rządowej i finanso-
wane będzie w formie dotacji celo-
wej z budżetu państwa.

5. Przyznanie opieki medycznej, obej-
mującej świadczenia opieki zdrowot-
nej na zasadach i w zakresie, w jakim 
osobom objętym obowiązkowym 
lub dobrowolnym ubezpieczeniem 

Fot. MON Ukrainy

http://www.pomagamukrainie.pl
http://www.pomagamukrainie.pl
https://samorzad.infor.pl/tematy/oplaty/
https://samorzad.infor.pl/tematy/gmina/
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1 Została opublikowana w Dzienniku Ustaw rok 2022 poz. 583.
2 Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce, Warszawa 2022. https//businesa-

sinsider.com.pl.
3 Tamże.
4 Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-

nym na terytorium tego państwa.
5 Tamże, art.2.
6 https://pie.net.pl (dostęp 25.07.2022 roku).
7 Rejestracja jest możliwa na stronie praca.gov.pl.
8 www.mrips.gov.pl (dostęp 27.07.2022 roku).
9 Tamże.
10 Dane ZUS z dnia 31 07.2022roku.

zdrowotnym przysługuje prawo do 
świadczeń na podstawie ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych, 
z wyłączeniem leczenia uzdrowisko-
wego i rehabilitacji uzdrowiskowej, 
a także podania produktów leczni-
czych wydawanych świadczenio-
biorcom w ramach programów poli-
tyki zdrowotnej ministra właściwego 
do spraw zdrowia.

6. Przyznanie środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na działania 
kierowane do niepełnosprawnych 
obywateli Ukrainy.

7. 60% wszystkich uchodźców z Ukra-
iny to kobiety z dziećmi. Do końca 
lipca 2022roku złożyły one około 
300 tys. wniosków o 500 plus na 
około 445 tys. dzieci10. Aby złożyć 
elektroniczny wniosek o świadcze-
nie, obywatel Ukrainy musi mieć 
m.in. PESEL, konto w banku w Pol-
sce oraz polski numer telefonu.

Zakończenie
Poza ww. wsparciem socjalnym, ure-
gulowano również kwestie dostępu do 
edukacji dzieci i młodzieży w polskich 
szkołach i na uczelniach wyższych, nie-
odpłatny dostęp do służby zdrowia, 
wykonywanie zawodów medycznych, 
a także regulacje w zakresie opieki 
tymczasowej dla małoletnich z Ukra-
iny, którzy przebywają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki 
osób dorosłych, odpowiedzialnych za 
nich zgodnie z prawem obowiązują-
cym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania z obszaru polityki społecznej 
spoczywają na jednostkach samorządu 
terytorialnego, a także mogą być zleca-
ne organizacjom pozarządowym oraz 
związkom zawodowym. 

Fot. Marina Kuczeriawa, Irpin

http://businessinsider.com.pl
http://businessinsider.com.pl
https://pie.net.pl
http://praca.gov.pl
http://www.mrips.gov.pl
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N ie sprawdziły się nadzieje i pro-
gnozy, że wraz z postępem cy-
wilizacyjnym skrajne konflikty, 

destrukcyjne formy relacji i wojny będą 
stopniowo zanikać. Nie było prawdzi-
wego pokoju między Ukrainą a Rosją, 
było współistnienie i rosyjskie próby 
podboju Ukrainy na różne sposoby. 
Takie współistnienie odbywało się pod 
większą lub mniejszą presją na Ukra-
inę i Ukraińców. Presja ta narastała od 
1991 roku, po 15 latach stała się więk-
sza i osiągnęła swój szczyt w 2022 roku. 
Ukrainę w tym czasie wspierały różne 
kraje, w tym między innymi Polska, 
która jest i była bardzo blisko Ukrainy, 
w szczególności od 24 lutego 2022 roku, 
kiedy zmieniło się życie wielu ludzi. 
Wielu Ukraińców zaczęło masowo 
opuszczać swoje domy w poszukiwaniu 
bezpieczeństwa i ochrony, wyjeżdżali 
do innych krajów. W związku z wyda-
rzeniami tego czasu, związanymi z ata-
kiem Rosji na Ukrainę, ludzie doświad-
czają negatywnych emocji i niepokoju. 
Prowadzi to do różnych destrukcyjnych 
zjawisk i dlatego Ukraińcy potrzebują 
pomocy i wsparcia.

Większość Ukraińców, którzy przybyli 
do Polski po 24 lutego to osoby, które 
otrzymały ochronę czasową. Opuściły 
swój kraj i masowo szukały i szukają 
ochrony ze względu na obcą okupację, 
agresję militarną Rosji w swoim kraju. 
Nazywani są też uchodźcami, choć ofi-
cjalnie nie zawsze otrzymują ten status.

Ludzie z Ukrainy, którzy uciekli przed 
wojną do Polski, różnią się pod wzglę-
dem bezpieczeństwa finansowego, 
poziomu wykształcenia, kultury i do-
świadczenia; przybywają w różnych 
grupach (z krewnymi, ze zwierzętami 

domowymi albo sami). Najczęściej są 
to jednak kobiety z małoletnimi dzieć-
mi, samotne kobiety, osoby starsze 
obu płci, które nie mają wystarczające-
go wsparcia finansowego. Ludzie byli 
zmuszani do ucieczki przed wrogiem 
z różnych terytoriów Ukrainy i w róż-
nym czasie. Niektórzy natychmiast wy-
jeżdżali pod koniec lutego lub na po-
czątku marca z terenów, na których już 
toczyły się aktywne działania wojenne 
i trzeba było ukrywać się w piwnicach 
i schronach. Inni wyjechali w tym sa-
mym czasie, ale z miast i miasteczek, 
w których nie doszło jeszcze do dzia-
łań wojennych, ale słychać było ciągłe 
sygnały alarmowe. Niektórzy wyjecha-
li później z tych terenów, na których 
trwały lub rozpoczynały się aktywne 
działania wojenne. Byli też tacy, którzy 
opuścili miasta i wsie już pod okupa-
cją wroga. Niektórzy musieli wyjechać 
przez terytorium Rosji.

Często wyjeżdżali pociągiem ewaku-
acyjnym z jednym plecakiem, ale byli 
też tacy, którym udało się zabrać ze 
sobą więcej rzeczy. Inni wyjechali wła-
snym samochodem, zabierając odpo-
wiednią ilość rzeczy. Przez kilka dni 
jechali do granicy kraju, stojąc w kor-
kach i szukając paliwa do samochodu.

Niektórzy mają rodzinę pozostawioną 
w domu – rodziców, dziadków, braci, 
synów. Inni wyjechali prawie całymi 
rodzinami – ze starszymi rodzicami, 
dorosłymi córkami i nieletnimi dzieć-
mi. Część z nich straciła rodziny pod-
czas ostrzału lub nalotów wroga.

Część Ukraińców ma dokąd wrócić, 
ponieważ ich mieszkania pozostają 
nienaruszone, chociaż mogły zostać 

Całą historię ludzkości można podzielić na dwie części – wojnę i pokój. Te dwa stany polarne oznaczają, 
iż społeczeństwa znajdują się albo w fazie rozwoju, albo regresu.

Wsparcie
dla osób uciekających 
z Ukrainy przed wojną

Olena Kovalenko

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
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spustoszone i/lub okradzione. Miesz-
kania innych wymagają znacznego re-
montu. Są też tacy, którzy nie mają do-
kąd wrócić, domy (mieszkania) zostały 
kompletnie zniszczone.

Losy Ukraińców, którzy przybyli do 
Polski po 24 lutego, różnie się potoczy-
ły. Jedni nadal tam są, inni – pojechali 
dalej, na Zachód. Część tych osób, które 
zostały w Polsce trafiła do stolicy kra-
ju lub do dużych miast, inni do małych 
miasteczek, a jeszcze inni – na wieś.

Część Ukraińców uciekających przed 
wojną z różnych powodów w Pol-
sce nie ma możliwości podjęcia pracy 
i utrzymuje się dzięki pomocy pań-
stwa, różnych organizacji i dobrych 
ludzi; niektórzy również nie pracują, 
ale żyją ze swoich dotychczasowych 
oszczędności; inni z kolei znaleźli pra-
cę, która pozwala im na utrzymanie 
siebie i swoich rodzin.

Niektórzy Ukraińcy, którzy przybyli 
do Polski zaraz po 24 lutego już wróci-
li lub wracają do ojczyzny. Niektórzy 
ponownie przyjechali do Polski. Z dru-
giej strony są też tacy, którzy po raz 
pierwszy przybywają do Polski, ucie-
kając przed działaniami wojennymi na 
południu lub wschodzie Ukrainy.

Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski 
muszą się dostosować, przyzwyczaić do 
nowych warunków bytowania, miejsca 
pobytu, zmieniających się wymagań. Ta-

kie dostosowanie wymaga pewnej ilości 
czasu i wysiłku ze strony samej osoby. 
Nie wszyscy ludzie łatwo się dostoso-
wują. Trudniej zaadaptować się w Pol-
sce tym Ukraińcom, którzy nagle wyje-
chali, mają krewnych pozostawionych 
w domu, nie mogą znaleźć pracy w za-
wodzie, w którym przez lata pracowa-
li w swojej ojczyźnie. Również osoby 
z problemami zdrowotnymi, osoby star-
sze mają trudności z adaptacją do wa-
runków nowego środowiska społeczne-
go. Proces przyzwyczajenia Ukraińców 

komplikuje ich nieznajomość języka 
polskiego, niezrozumienie np.. waż-
nych ogłoszeń, napisów itp. Często nie 
rozumieją co się do nich mówi.

Inny jest też stan psychiczny Ukraiń-
ców, którzy przyjeżdżają do Polski po 
24 lutego. Trudno jest tym, którzy byli 
pod ostrzałem, okupacją, ukrywali się 
w piwnicach, stracili krewnych i przy-
jaciół, stracili domy. Ale jest to również 
trudne dla tych, którzy stale żyją w polu 
informacyjnym walczącego kraju.

Często charakteryzują się niestabilny-
mi, sprzecznymi stanami emocjonalny-
mi – poczuciem bezradności, wzmożo-
ną drażliwością, obniżonym nastrojem, 
oderwaniem emocjonalnym (odrętwie-
niem), niemożnością czerpania przyjem-
ności z czynności, które zwykle przy-
nosiły im radość. Takie doświadczenia 
mogą prowadzić do pojawienia się róż-
nych problemów (nieporozumień, kłót-
ni) w relacjach z bliskimi, z którymi wy-
jechali i są teraz zmuszeni żyć razem. 
Nieporozumienia i kłótnie są bardziej 

Fot. Mateusz Kamionka

Nie było 
prawdziwego 
pokoju między 
Ukrainą a Rosją, 
było współistnienie 
i rosyjskie próby 
podboju Ukrainy 
na różne sposoby
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dotkliwe, jeśli terytorium, na którym 
mieszka rodzina, jest małe. Ważne jest, 
aby nie ignorować takich negatywnych 
stanów emocjonalnych, a gdy pojawiają 
się problemy, szukać pomocy i wspar-
cia. Należy jednak zauważyć, że niektó-
rym osobom trudno jest poprosić o po-
moc (chociaż jej potrzebują); nie wiedzą, 
jak to zrobić, czują się niekomfortowo 
i ogarnia ich bezradność.

U osób, które z powodu wojny wyjecha-
ły z Ukrainy do Polski, może rozwinąć 

się „syndrom uchodźcy” – specyficzna 
reakcja na stres związany z aktywacją 
sprzecznych emocji i negatywnych my-
śli. Jego występowanie zależy przede 
wszystkim od cech i stanu psychiki 
każdego człowieka. Objawy „syndromu 
uchodźcy” to obniżony nastrój, poczu-
cie bezradności, poczucie utraty domu, 
poczucie winy za bezpieczne życie, gdy 
ludzie umierają na Ukrainie, niekon-
trolowane wybuchy agresji, wzmożo-
na drażliwość, niezdolność do radości, 
emocjonalne odrętwienie, gwałtowne 

wahania uczuć wobec mieszkańców 
kraju przyjmującego – od szczerej 
wdzięczności, po gniew z powodu ich 
dobrego samopoczucia.

Ukraińcy uciekający przed wojną, 
w Polsce mogą cierpieć z powodu ko-
nieczności opuszczenia ojczyzny, miej-
sca, do którego są przyzwyczajeni; tę-
sknią za utraconym domem, zwykłym 
życiem; tęsknią za utratą krewnych 
i przyjaciół; czują ich bezużyteczność 
i porzucenie (jest to szczególnie charak-

terystyczne dla osób starszych). Czują 
się jak obcy, ludzie bez ojczyzny. Wie-
le osób traci poczucie perspektywy, nie 
ma pewności co do przyszłości. Czują 
też strach o siebie i bliskich. Urzeczy-
wistnia się ich poczucie samotności. 
Boją się chodzić do szpitali i lekarzy 
za granicą. Czując napięcie psychicz-
ne trudno jest zrozumieć innych ludzi.

Wielu Ukraińców, którzy przyjechali do 
Polski po 24 lutego, nie jest przyzwy-
czajonych do tego, jak zorganizowane 

jest życie w ich nowym kraju, jak funk-
cjonuje społeczeństwo. W związku 
z tym mogą doświadczyć szoku kultu-
rowego – psychologicznej dezorienta-
cji i fizycznego dyskomfortu podczas 
spotkania z inną społecznością, rze-
czywistością. Wiąże się to z faktem, że 
procesowi wchodzenia i adaptacji do 
innego środowiska kulturowego, czę-
sto towarzyszy konieczność podjęcia 
starań o osiągnięcie równowagi psy-
chicznej. Do takiej dezorientacji przy-
czyniają się również poczucie odrzuce-
nia, utraty zwykłych więzi społecznych 
i statusu, bezsilności z powodu niemoż-
ności efektywnej interakcji w nowym 
środowisku kulturowym; naruszenie 
samoidentyfikacji i oczekiwań doty-
czących ról; niepokój, który przeradza 
się w oburzenie na świadomość różnic 
kulturowych.

Przebieg i czas trwania szoku kulturo-
wego zależą od wielu czynników: na 
przykład perspektyw powrotu (lub nie 
powrotu) do kraju ojczystego, statusu 
ekonomicznego i stabilności ekono-
micznej, rzeczywistej różnicy między 
kulturą ojczystą a kulturą nowego kra-
ju. Decyduje o tym również obecność 
wsparcia ze strony rodziny lub przyja-
ciół, a także sposób przyjmowania da-
nej osoby w nowym kraju, sposób jej 
traktowania.

Większość polskich obywateli ma po-
zytywny stosunek do Ukraińców, któ-
rzy przybyli do ich kraju po wybuchu 
wojny w lutym 2022 roku, Ukraińcy 
nie czują się postrzegani jako zagroże-
nie. Rzadko spotykają się z niechęcią 
ze strony Polaków, czują ich wsparcie 
i pomoc. Chociaż motywacje do takie-
go wsparcia i pomocy mogą być różne. 
Najczęściej mieszkańcy Polski po prostu 
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chcą pomagać i wspierać (niektórzy na-
wet nie oczekują odszkodowań od pań-
stwa, samorządu terytorialnego czy sa-
mych uchodźców). Niektórzy kierują się 
także obawą, że Rosja nie zatrzyma się 
na Ukrainie i posunie się dalej, chcąc za-
garnąć terytoria innych krajów. Państwo 
na różne sposoby (w tym finansowo) 
pomaga swoim obywatelom w udzie-
laniu pomocy i wsparcia osobom, któ-
re przybyły do Polski z powodu wojny.

Ukraińcy potrzebują (i otrzymują) 
w Polsce różnego rodzaju wsparcia 
i pomocy, nie tylko finansowej, mate-
rialnej. Ważne jest:

 ■ wsparcie poprzez gesty, takie jak 
uściski lub dotyk dłoni czy pleców;

 ■ wsparcie poprzez podjęcie działa-
nia, aby, np. stworzyć możliwość 
zamieszkania w polskiej rodzinie;

 ■ wsparcie fizyczne, jako pomoc da-
nej osobie w wykonaniu konkret-
nej czynności (w zrobieniu czegoś, 
czego nie może teraz zrobić sam, za-
miast niego lub razem z nim);

 ■ wsparcie społeczne poprzez do-
starczanie uchodźcom niezbędnych 
informacji, koniecznych do odna-
lezienia się w obcym państwie, doty-
czących np. pozyskiwania środków 
finansowych, pożyczek, znalezienia 
oferty szkoleń, pracy, wiadomości 
odnośnie ochrony praw człowieka, 
miejsca zamieszkania itp.;

 ■ wsparcie psychologiczne, w szcze-
gólności wsparcie emocjonalne, 
współczucie, dzielenie się emocja-
mi, czy wsparcie motywacyjne, np. 
zachęcanie do aktywności w poszu-
kiwaniu pracy itp.

Ukraińcy uciekający przed wojną po-
trzebują szczególnie wsparcia psy-
chologicznego. Takie wsparcie jest 

złożonym wielopoziomowym pro-
cesem, w wyniku którego następuje 
zmiana stosunku człowieka do siebie 
i otoczenia w sytuacjach problemo-
wych, które pojawiają się w ciągu ży-
cia. Dlatego celem takiego wsparcia jest 
podniesienie poziomu świadomości 
siebie i sytuacji, w wyniku czego jed-
nostka otrzymuje brakujące jej zasoby 
do przezwyciężenia różnych sytuacji 
problemowych.

Specyfiką wsparcia psychologicznego 
jest stworzenie człowiekowi warunków 
do podjęcia świadomej i odpowiedzial-
nej decyzji. Takie wsparcie jest związa-
ne z zaspokojeniem potrzeb emocjonal-
no-fizycznych (bezpieczeństwo itp.), 
psychospołecznych (relacje itp.) oraz 
osobowościowo-intelektualnych.

W celu wsparcia psychologicznego 
i adaptacji Ukraińcy wykorzystują 
różne możliwości i środki. Bardzo 
cenny jest kontakt fizyczny z osobą, 
która tego potrzebuje; demonstracja 
pozytywnego nastawienia, akcepta-
cji i zrozumienia jej emocji oraz do-
świadczeń; przedstawienie oferty 
pomocy uchodźcom. Aby polepszyć 
swój stan psychiczny, ważne jest, 
aby wykonywać czynności takie, ja-
kie robiło się w domu (znajome zaję-
cia zapewniające komfort). Ważna jest 
również aktywność fizyczna, ruch. 
Wskazane jest także organizowanie 
wspólnych spotkań Ukraińców, aby 
osoby o podobnych doświadczeniach 
kulturowych miały możliwość dziele-
nia się nimi.

Zapewniając wsparcie psychologicz-
ne i ułatwiając adaptację Ukraińców 
w Polsce, warto podejść do każdej 
osoby indywidualnie, uwzględniając 
jej potrzeby i zainteresowania. Należy 

stworzyć warunki dające szansę na za-
trudnianie Ukraińców (a im z kolei po-
kazać, gdzie mogą zarobić na własne 
utrzymanie), zapewnić pomoc w zdo-
byciu dobrych warunków mieszkal-
nych, przyznać ukraińskim dzieciom 
łatwy dostęp do żłobków, przedszkoli 
i szkół.

Formułując zadania polityki społecznej 
na poziomie krajowym i regionalnym 
w zakresie wsparcia Ukraińców, którzy 
przybyli do Polski po 24 lutego, ucieka-
jąc przed wojną, należy wymienić:

1. Informowanie Ukraińców o ich pra-
wach i możliwościach, pomaganie 
im w ochronie tych praw.

2. Stworzenie możliwości nauki języka 
polskiego dla Ukraińców.

3. Pomoc w zapewnieniu Ukraińcom 
mieszkań w dostępnej dla nich cenie.

4. Stwarzanie możliwości udzielania 
indywidualnej pomocy tym, którzy 
właśnie opuścili strefę walki i znaj-
dują się w stanie ostrego stresu.

5. Informowanie Ukraińców o możli-
wościach korzystania z różnych ele-
mentów systemu ochrony zdrowia 
w Polsce.

6. Stworzenie różnych platform do in-
terakcji Ukraińców.

7. Pomoc w zrozumieniu różnic w kul-
turach ukraińskiej i polskiej, pod-
kreślając ich wspólne cechy.

8. Zachęcanie Ukraińców do wyjaz-
dów do tych miast i wsi w Polsce, 
gdzie jest praca.

9. Optymalizacja pomocy finansowej 
dla Ukraińców; pomaganie osobom 
zainteresowanym znalezieniem pra-
cy, chcącym aktywnie działać, a nie 
utrzymywać się z różnego rodzaju 
pomocy socjalnej.

10. Pomoc ukraińskim dzieciom i mło-
dzieży uczęszczającym do polskich 
żłobków, przedszkoli i szkół.

11. Informowanie Polaków o specyfice 
interakcji z osobami znajdującymi 
się w stanie kryzysu.

12. Tworzenie możliwości znalezienia 
pracy odpowiadającej interesom 
i możliwościom Ukraińców, a tak-
że potrzebom i wymaganiom spo-
łeczeństwa, w którym żyją.

Ukraińscy uchodźcy potrzebują i otrzy-
mują wszechstronną pomoc i wsparcie. 
To pozwala im przystosowywać się do 
życia w polskim społeczeństwie i być 
w nim pełnoprawnymi uczestnikami, 
co w konsekwencji prowadzi do asymi-
lacji w Polsce. 

Fot. MON Ukrainy
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P oranek 24 lutego 2022 roku dla 
Europy Środkowej i Wschod-
niej jest jednym z najbardziej 

doniosłych momentów w najnowszej 
historii tej części globu. Inwazja Rosji 
na Ukrainę postawiła przed państwa-
mi tej części Europy wiele wyzwań 
natury dyplomatycznej, militarnej, 
gospodarczej, ale również społecznej. 
Polska, jako bezpośredni sąsiad Ukra-
iny, pierwszy raz w swojej historii po 
1989 roku doświadczyła tak dużej fali 
uchodźców. Europa na początku XXI 
wieku doświadczała kryzysu migracyj-
nego, związanego z konfliktami zbroj-
nymi na Bliskim Wschodzie. Kryzys ten 
był jednak rozciągnięty w czasie i do-
tyczył znacznej grupy państw Unii Eu-
ropejskiej. Wybuch wojny na Ukrainie 
spowodował, że przeważająca cześć 
uchodźców, uciekających z ogarnięte-
go wojną kraju, udała się do państw 
sąsiadujących – Polski, Rumunii, Wę-
gier i Słowacji. Granica Polski z Ukra-
iną wynosi ponad 535 km i przebiega 
na terenie dwóch województw pod-
karpackiego (239 km) oraz lubelskiego 
(296 km). Ze względu na najszybsze 
połączenie drogowe i kolejowe Lwo-
wa (największego miasta zachodniej 
Ukrainy) z Przemyślem i Rzeszowem, 
to właśnie do stolicy Podkarpacia kiero-
wał się największy odsetek uchodźców.

Według danych Straży Granicznej od 
24 lutego 2022 roku, czyli dnia po-
czątku agresji Rosji, do końca sierpnia 
2022 roku granicę polsko-ukraińską 
przekroczyło ponad 5,8 mln uchodź-
ców z Ukrainy. W grupie uchodźców 

dominowały głównie kobiety i dzieci. 
Znaczna część tych osób dotarła przez 
drogowe przejścia graniczne Korczowa– 
Krakowiec, Medyka–Szeginie oraz ko-
lejowe przejście graniczne Przemyśl–
Mościska, kierując się do Przemyśla 
i później Rzeszowa lub bezpośrednio 
do Rzeszowa. Trzeba zaznaczyć, że 
Polska nigdy w swojej najnowszej hi-
storii nie doświadczyła takiego procesu 
społecznego, o tak dużej skali, na któ-
ry nie była w pełni gotowa. Do obsłu-
gi tak dużej fali uchodźców nie były 
przygotowane zarówno organy admi-
nistracji rządowej, jak i samorządy lo-
kalne oraz organizacje pozarządowe. 
W Rzeszowie czy Przemyślu jak w so-
czewce skoncentrowały się wszystkie 
problemy i zadania z jakimi w bardzo 
krótkim czasie musiał poradzić sobie 
lokalny samorząd. Poniższy tekst jest 
swoistym studium przypadku, przed-
stawiającym w jaki sposób samorządy 
i lokalna polityka społeczna, na przy-
kładzie miasta Rzeszowa, stanęły w ob-
liczu wyzwań uchodźczych.

O skali wyzwania, przed jakim stanę-
ło dwustutysięczne miasto jakim jest 
Rzeszów, niech najlepiej świadczą 
szacunki dotyczące liczby obywateli 
Ukrainy, którzy w wyniku działań wo-
jennych napłynęli do miasta. Według 
aktualizacji raportu Centrum Analiz 
i Badań Unii Metropolii Polskich im. 
Pawła Adamowicza „Miejska gościn-
ność: wielki wzrost, wyzwania i szan-
se” w maju 2022 roku w Rzeszowie 
przebywało 116 809 obywateli Ukra-
iny, w tym 31 901 dzieci. Stanowili oni 

Według szacunków Urzędu Miasta Rzeszowa na terenie miasta przebywa około 40 tys. uchodźców 
z Ukrainy. Stanowi to 1/5 populacji miasta z okresu przed agresją Rosji na Ukrainę.

Lokalna polityka 
społeczna

wobec wyzwań wojny  
i fali uchodźców

Hubert Kotarski

Uniwersytet Rzeszowski

Andrzej Burnat

Urząd Miasta Rzeszowa
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37% populacji miasta. Liczba uchodź-
ców z Ukrainy jest zmienna w czasie, 
najwięcej osób przebywało w Rzeszo-
wie w kwietniu – 124,7 tys. osób. Dane 
z maja 2022 roku wskazują, że nie-
wielka część osób, które przyjechały 
do Rzeszowa postanowiły z niego wy-
jechać, na krok ten zdecydowało się 
7,9 tys. osób. Szacunki pracowników 
urzędu miasta Rzeszowa oraz jedno-
stek im podległych wskazują na nieco 
mniejszą liczbę uchodźców z Ukrainy. 
Według tych szacunków na terenie 
Rzeszowa mieszka obecnie ok. 40-
50 tys. Ukraińców. Wskaźnikiem, 
który pozwala oszacować liczbę oby-
wateli Ukrainy, którzy zamierzają po-
zostać w Polsce na czas nieokreślony 
jest liczba nadanych numerów PESEL, 
do 24 sierpnia 2022 roku w Rzeszowie 
wydano 8 481 takich numerów. Zgod-
nie z informacjami uzyskanymi z Wy-
działu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta Rzeszowa przeważającą grupą 
osób, którym nadawane są numery PE-
SEL, są kobiety i dzieci.

Oprócz ogromnego wolumenu ludno-
ściowego, który napłynął do Rzeszo-
wa w pierwszych dniach od wybuchu 
konfliktu na Ukrainie, wyzwaniem 
dla władz miasta było stworzenie 
mechanizmu pozwalającego na reago-
wanie na kryzys uchodźczy, zarówno 
w jego początkowej, jak i kolejnych fa-
zach. W bardzo krótkim czasie nale-
żało stworzyć system zarządzania po-
mocą, aby nie zmarnować ogromnego 
potencjału chęci pomocy płynącej od 
obywateli miasta, z drugiej zaś stro-
ny nie doprowadzić do niewydolności 
podjętych działań, związanych z bra-
kiem koordynacji na różnych szcze-
blach – administracji państwowej, 
samorządu, wolontariuszy. Pierw-
szym i najpilniejszym zadaniem, jakie  

i dotarły do Polski po dramatycznej 
podróży.

Widoczna od pierwszych dni wojny 
solidarność polskiego społeczeństwa 
oraz chęć niesienia pomocy material-
nej dla osób przybyłych z Ukrainy 
oraz przebywających na Ukrainie wy-
magała również podjęcia konkretnych 
działań. Urząd Miasta w odpowiedzi 
na spontaniczny odzew mieszkańców 
zorganizował w kilku różnych lokali-
zacjach miasta miejsca zbiórki darów. 
Miejsca takie powstały w osiedlowych 
filiach Rzeszowskiego Domu Kultury 
oraz największe w Regionalnym Cen-
trum Sportowo-Widowiskowym im. 
J. Strzelczyka, popularnie zwaną Halą 
na Podpromiu. O ogromie pracy jaka 
została wykonana przez pracowników 
Urzędu Miasta oraz Rzeszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, wraz z wo-
lontariuszami, którymi byli przede 
wszystkim harcerze oraz zawodni-
cy rzeszowskich klubów sportowych, 
najlepiej świadczy liczba transportów 
darów jakie odprawiono w ciągu jed-
nego miesiąca od chwili wybuchu woj-
ny. Z Hali na Podpromiu, która była 
hubem pomocowym wyjechało ponad 
500 transportów darów, zawierających 
przede wszystkim leki, materiały opa-
trunkowe, odzież, agregaty prądotwór-
cze i produkty wskazane przez stronę 
ukraińską. Akcja wysyłki transportów 
odbywała się w porozumieniu ze Stra-
żą Graniczną, która od miejskich ko-
ordynatorów pomocy humanitarnej 
otrzymywała wiadomość sms na te-
mat kierowcy, przejścia granicznego, 
na które zmierzał będzie transport i za-
wartości transportu. W miejscu tym na-
leży zaznaczyć, że za całą koordynację 
nie odpowiadały setki osób, ale nieco 
ponad 10 pracowników Urzędu Mia-
sta oraz kilku pracowników Rzeszow-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Jako ciekawostkę można dodać, iż tiry 
z pomocą ładowane były ręka w rękę 
przez wolontariuszy, jak i prezydenta 
miasta, jego zastępców oraz dyrekto-
rów wydziałów Urzędu Miasta. Co-
raz większa skala pomocy napływają-
ca od mieszkańców miasta i regionu, 
innych polskich miast i miejscowości 
oraz między innymi zagranicznych 
miast partnerskich Rzeszowa, wyma-
gała pełnej profesjonalizacji działań 
spedycji transportów pomocowych. 
Władze Rzeszowa zdecydowały się 
na podpisanie końcem marca br. po-
rozumienia o współpracy z Funda-
cją CORE, z czasem pracownicy tej 

podjęły władze Rzeszowa, było uru-
chomienie całodobowego punktu 
informacyjnego dla uchodźców na 
dworcu PKP w Rzeszowie. Dworzec 
PKP i bezpośrednio sąsiadujący z nim 
dworzec autobusowy były miejscem, 
w którym osoby uciekające z Ukrainy 
otrzymywały pomoc materialną i rze-
telną informację w swoim ojczystym 
języku. 25 lutego uruchomiony został 
numer telefonu, pod który zgłaszali 
się wolontariusze i należy zaznaczyć, 
że telefon ten praktycznie nie milkł 
przez pierwsze tygodnie. Pomoc 
w różnych formach oferowali wszyscy 
mieszkańcy miasta (pracy jako wolon-
tariusze, pomocy materialnej, przygo-
towywania posiłków). Należy także 
podkreślić ogromne zaangażowanie 
w pomoc ze strony obywateli Ukra-
iny mieszkających w Rzeszowie. Pra-
ca na dworcu była na 3 zmiany przez 
7 dni w tygodniu i koncentrowała się 
przede wszystkim na zapewnieniu 
wytchnienia i często pierwszego cie-
płego posiłku dla uciekających przez 
wojną. Większość z uchodźców przed 
dotarciem na dworzec w Rzeszowie 
spędziła w podróży trzy, cztery a cza-
sem pięć dni. Nie jest możliwe opi-
sanie wszystkich wydarzeń i emocji 
jakie towarzyszyły tej pracy, przyto-
czyć choćby wycinek z setek odbytych 
rozmów. Warto jednak wspomnieć te, 
które pozostaną w pamięci na dłużej. 
Jedna z nich to rozmowa ze starszą 
Panią, która wysiadając z autokaru 
chwyciła za ramie jednego z wolon-
tariuszy i zapytała podniesionym gło-
sem „tu nie strzelają?”. Po chwili roz-
mowy okazało się, że ucieka razem ze 
swoją córką i wnuczką z okolic Buczy. 
W tamtej chwili nikt z pracujących na 
dworcu wolontariuszy nie wiedział 
z jak tragicznymi wydarzeniami mia-
ły do czynienia. Uciekły spod ostrzału 

Fot. MON Ukrainy
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fundacji przejęli na siebie sprawy 
związane z transportem darów na 
Ukrainę oraz prowadzenie punktu 
informacyjnego na dworcu PKP.

Szybkość, sprawność i efektywność 
działań rzeszowskiego samorządu 
sprawiły, że stał się on wizytówką oraz 
swoistym ambasadorem dobrych prak-
tyk w zakresie działań pomocowych. 
Działania te sprawiły, że zaczęły po-
jawiać się propozycje podjęcia współ-
pracy z organizacjami międzynarodo-
wymi, takimi jak m.in. UNICEF czy 
UNHCR. Wymagało to z jednej strony 
posiadania przez Urząd Miasta pra-
cowników mających przede wszystkim 
kompetencje językowe, umiejętność 
pracy pod presją czasu w międzyna-
rodowych zespołach, a także wyraża-
jących wolę do podjęcia takiej współ-
pracy. Z drugiej zaś strony bardzo 
szybkiego reagowania i zdolności do 
przedstawienia gotowych propozy-
cji wspólnych działań projektowych. 
Konflikt na Ukrainie i działanie na 
„pierwszej linii pomocy” pokazały, że 
współczesny samorząd musi działać 
jak korporacja – myśląca i działająca 
w sposób zadaniowy.

Znaczącym wyzwaniem w zakresie 
polityki społecznej, przed jakim stanął 
lokalny samorząd, który doświadczył 
bardzo dużego napływu uchodźców, 
okazało się poszukiwanie źródeł finan-
sowania działań, które samorząd ziden-
tyfikował jako odpowiedź na problemy, 
z którymi borykają się uchodźcy. Do 
najważniejszych działań należą pomoc 
w podjęciu zatrudnienia, opieka nad 
dziećmi i edukacja oraz nauka języka.

Efektywność systemu działań z za-
kresu polityki społecznej w obliczu 
wyzwań uchodźczych wymagało nie 
tylko koncentracji na osobach, które 
przybywały z terenu objętego dzia-
łaniami wojennymi, ale również na 
współpracy ze społeczeństwem oby-
watelskim w odpowiedzi na kryzys. 
Rzeszowski samorząd w pierwszych 
dniach kryzysu uruchomił całodobo-
wą infolinię dla mieszkańców miasta, 
którzy deklarowali pomoc, w szcze-
gólności w charakterze wolontariu-
szy w punkcie informacyjnym. Zde-
cydowano się również bezpłatnie 
udostępnić przestrzeń jednej z jed-
nostek urzędu miasta – UrbanLab 
Rzeszów, jako miejsca do organizacji 
spotkań przedstawicieli NGO działają-
cych na rzecz uchodźców, w celu wy-
miany informacji i nawiązania współ-
pracy. Z czasem pomoc z doraźnej 
przekształcona została w działania 
systemowe, realizowane zarówno 
przez wydziały urzędu jak i jednostki 
miejskie. Urząd ogłosił m.in. konkurs 
ofert na organizację zajęć sportowych 
i imprez towarzyskich m.in.: turnie-
jów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci 
i młodzieży, jako alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego. Finansowa-
nie tych działań pochodziło z dwóch 
źródeł – środków pozyskanych z UNI-
CEF (700 000 zł) oraz z budżetu Miasta 
Rzeszowa (92 000 zł). Realizowane są 
działania o charakterze integracyjnym 
przez filie Rzeszowskiego Domu Kul-
tury i Estradę Rzeszowską. Udzielana 
jest pomoc psychologiczna i bezpłat-
ne poradnictwo prawne i obywatel-
skie. Kontynuowane będzie wsparcie 
udzielane uczniom z Ukrainy, uczęsz-
czającym do rzeszowskich szkół. Na 
szerszą niż dotychczas skalę wspie-
rane są działania z zakresu pomocy 
społecznej.

Wyzwania z zakresu polityki społecz-
nej przed jakim stanął Rzeszów, jego 
samorządowe władze oraz pracow-
nicy Urzędu Miasta oraz podległych 

jednostek bardzo dobrze obrazują dane 
statystyczne:

 ■ kwota świadczeń pieniężnych z ty-
tułu zapewnienia zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukra-
iny (art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 
2022 roku o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa) wyniosła 12 167 535,00 zł, po-
zytywnie rozpatrzono 2 769 wnio-
sków dla 12 940 osób;

 ■ kwota na jednorazowe świadczenia 
w wysokości 300 zł (art. 31 Ustawy) 
wyniosła 1 771 800,00 zł, wypłaco-
no świadczenie dla 5 906 osób, zaś 
675 kolejnych wniosków według 
stanu na koniec sierpnia br. pozo-
staje w trakcie weryfikacji;

 ■ kwota świadczeń rodzinnych 
(art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy) wyniosła 
406 977,30 zł. Świadczeniem objętych 
zastało 473 rodziny;

 ■ na zajęcia szkolne spośród młodzie-
ży i dzieci z Ukrainy od 1 września 
2022 roku uczęszczało: 115 uczniów 
do LO, 2 osoby do technikum, 
540 uczniów do szkół podstawowych;

 ■ z opieki przedszkolnej skorzystało 
136 dzieci;

 ■ z opieki w żłobkach – 24 dzieci 
(14 w żłobkach publicznych, 10 w pry-
watnych).

Dokonując podsumowania, co w dzia-
łaniach samorządu lokalnego zadziała-
ło dobrze, a co można było zrobić le-
piej, niewątpliwie można stwierdzić, 
że ogromnym kapitałem okazało się 
zaangażowanie mieszkańców i samo-
rządów lokalnych od samego począt-
ku kryzysu. Samorządy wraz z miesz-
kańcami kilka godzin po informacji 
o wybuchu konfliktu i jego zasięgu 
rozpoczęły działania, aby jak najlepiej 
przygotować się do nowych wyzwań 
związanych z napływem uchodźców 
z terenu Ukrainy. Konstatacją, któ-
ra płynie z analizy podjętych działań, 
jest wniosek o potrzebie budowanie 
struktur formalnych (wynagradza-
ni pracownicy) w celu prowadzenia 
działań długofalowych. Oparcie po-
mocy na wolontariuszach i pomagają-
cych po godzinach pracy pracownikach 
Urzędu Miasta i jednostek podległych 
w dłuższym wymiarze nie jest możli-
we do zrealizowania. Istotną kwestią 
z punktu widzenia władz samorządo-
wych jest skala zaangażowania władz 
centralnych, która w opinii samorzą-
dowców mogłaby być większa. 

Efektywność 
systemu działań 
z zakresu polityki 
społecznej 
w obliczu wyzwań 
uchodźczych 
wymagała nie 
tylko koncentracji 
na osobach, 
które przybywały 
z terenu objętego 
działaniami 
wojennymi, 
ale również na 
współpracy ze 
społeczeństwem 
obywatelskim 
w odpowiedzi na 
kryzys
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O d 24 lutego 2022 roku do 
7 sierpnia 2022 roku Biuro 
Wysokiego Komisarza Naro-

dów Zjednoczonych ds. Praw Człowie-
ka (OHCHR) odnotowało 12 867 przy-
padków śmierci lub obrażeń osób 
cywilnych w Ukrainie: 5401 zabitych 
i 7466 rannych.

Pomimo trudnej sytuacji społeczno-
-politycznej i społeczno-gospodarczej 
w Ukrainie nadal realizowane są pra-
wa i państwowe gwarancje socjalne, 
nadal funkcjonują instytucje ochrony 
socjalnej ludności, świadczone są usłu-
gi socjalne.

W niniejszym artykule rozważymy 
stan realizacji praw i gwarancji socjal-
nych dla dzieci w wieku 0-18 lat. Od 
początku wojny w Ukrainie do 8 lip-
ca 2022 roku urodziło się 102 575 dzie-
ci. Kwota pomocy państwa z tytułu 
urodzenia dziecka nie uległa zmianie. 
Wynosi ona 41 280 UAH (czyli około 
1000 EUR). Pieniądze te wypłacane są 
etapami: po porodzie rodzice dostają 
10 320 UAH, a następnie przez 3 lata 
860,00 UAH miesięcznie.

To jednak nie wszystkie świadczenia 
socjalne dla niemowląt i małych dzieci. 
Istnieje również refundacja usług opie-
ki nad dziećmi w wieku poniżej 3 lat – 
„niania miejska”. Świadczenie to, za-
twierdzone Uchwałą Rady Ministrów, 
pozwala rodzicom, którzy mają dzieci 
poniżej 3 roku życia, zatrudnić nianię 
i otrzymywać z tego tytułu miesięczne 

wsparcie finansowe, w wysokości za-
pewniającej minimum egzystencji dla 
dzieci poniżej 6 roku życia, ustalonej 
1 stycznia danego roku. W przypadku 
opieki nad dzieckiem niepełnospraw-
nym, dzieckiem z ciężką chorobą – do-
stają dwukrotność tej kwoty. „Niania 
miejska” to usługa świadczona w celu 
wsparcia rodziców, opiekunów dziecka 
w sprawowaniu opieki nad nim. Dofi-
nansowanie na ten cel w 2022 roku wy-
nosi 3 842 UAH. Przysługuje rodzicom, 
którzy skorzystają ze świadczenia „nia-
nia miejska” i przedstawią niezbędne 
dokumenty. Od 1 stycznia 2021 roku 
przyjmowane są przez terenowe za-
kłady ubezpieczeń społecznych, pocztą 
lub w formie elektronicznej (za pośred-
nictwem strony internetowej Minister-
stwa Polityki Społecznej lub Jedno-
litego Państwowego Portalu Usług 
Elektronicznych).

Pomoc dla chorego dziecka jest przy-
znawana jednemu z rodziców, ro-
dzicom adopcyjnym, rodzicom za-
stępczym, opiekunowi, który na stałe 
zamieszkuje i sprawuje opiekę nad 
dzieckiem.

Aby udzielić pomocy osobie opiekują-
cej się chorym dzieckiem, należy złożyć 
następujące dokumenty, za okazaniem 
paszportu lub innego dokumentu toż-
samości:

1. Oświadczenie przedstawiciela usta-
wowego dziecka zamieszkałego na 
stałe i sprawującego opiekę nad 

Nowa faza agresji Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, stała 
się wielkim wyzwaniem dla różnych grup ludności. Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 
liczba przesiedleńców w Ukrainie wynosi około 6,9 mln osób.

Wsparcie socjalne  
dla dzieci

w Ukrainie w sytuacji 
wojennej

Oleksandr Volf

Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej 

i Hospicyjnej w Kijowie
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chorym dzieckiem, sporządzone 
według wzoru ustalonego przez 
Ministerstwo Polityki Społecznej;

2. Odpis aktu urodzenia dziecka 
(z okazaniem oryginału);

3. Dokument potwierdzający upraw-
nienia przysposabiającego (odpis 
postanowienia o przysposobieniu), 
opiekuna, kuratora (odpis posta-
nowienia lub sądu o ustanowieniu 
opieki), rodziców adopcyjnych, ro-
dziców zastępczych;

4. Zaświadczenie o chorobie dziecka, 
wydane przez lekarską komisję do-
radczą placówki leczniczo-profilak-
tycznej w trybie i formie ustalonej 
przez Ministerstwo Zdrowia.

Wypłata świadczeń za kolejny okres 
jest kontynuowana na wniosek przed-
stawiciela ustawowego dziecka i za-
świadczenie o chorobie dziecka z dnia 
wstrzymania wypłaty, jeżeli wniosek 
wpłynął w ciągu miesiąca od dnia 
wstrzymania wypłaty.

W przypadku stwierdzenia niepełno-
sprawności dziecka w okresie wypłaty 
świadczeń, świadczenia te wypłacane 
są do dnia powstania niepełnospraw-
ności. Za bezrobotnych opiekujących 
się dzieckiem płaci się jednorazową 

składkę na obowiązkowe państwowe 
ubezpieczenie społeczne.

Stała opieka nad dzieckiem niepełno-
sprawnym w wieku do 18 lat wiąże się 
z otrzymaniem zasiłku opiekuńczego, 
przypisanego jednemu z rodziców, ro-
dzicom adopcyjnym, opiekunowi. Jed-
nocześnie jednemu z przedstawicieli 
prawnych dziecka z niepełnospraw-
nością przyznawany jest zasiłek na 
opiekę nad dzieckiem z ciężką postacią 
niepełnosprawności, a także samotnym 

matkom (samotnym rodzicom), nieza-
leżnie od ich zatrudnienia.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rów-
nież osobom, które przebywają na 
urlopie opiekuńczym na dziecko po-
niżej trzeciego roku życia, a także na 
urlopie z powodu ciąży i porodu.

Ministerstwo Polityki Społecznej i Kra-
jowa Służba Socjalna realizuje pilota-
żowy projekt jednorazowej pomocy 
rzeczowej „pakietów niemowlęcych”, 
w którym uczestniczą zakłady handlo-
we. Każda rodzina posiadająca dziec-
ko ma prawo do jednorazowego zasił-
ku rzeczowego „pakiet niemowlęcy”. 
W przypadku nieotrzymania takiej 
pomocy z przyczyn niezależnych od 
rodziców, mogą oni ubiegać się o re-
kompensatę pieniężną za koszt pomo-
cy rzeczowej „pakiet niemowlęcy”.

Z badania „Ochrona socjalna i wojna 
w Ukrainie. 24 lutego – 30 kwietnia 
2022”, które zostało przeprowadzone 
przez ośrodek analityczny Cedos, do-
wiadujemy się, że: „Odpowiedzialność 
za zbieranie wiadomości dotyczących 
potrzeb obywateli i dostarczanie zesta-
wów żywnościowych jest przypisana 
do regionalnych służb społecznych, 
jednak należy również zauważyć, że 
przedstawiciele inicjatyw wolontariac-
kich wielokrotnie już krytycznie oceni-
ły efektywność tych usług w dystrybu-
cji i dostawie produktów”.

Według stanu na 1 stycznia 2022 roku 
w systemie zabezpieczenia społeczne-
go funkcjonowało 56 instytucji pomocy 
społecznej dla rodzin, dzieci i młodzie-
ży (domy opieki dla matki i dziec-
ka, domy socjalne dla sierot i dzieci 

Fot. MON Ukrainy

Fot. Marina Kuczeriawa, Irpin
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pozbawionych opieki rodzicielskiej, 
ośrodki pomocy społecznej i psycho-
logicznej). Znaczna ich część znajduje 
się na terenach czasowo okupowanych.

Według badania „Ochrona socjal-
na i wojna w Ukrainie. 24 lutego – 
30 kwietnia 2022” przeprowadzonej 
przez Cedos: „Wiele placówek opieki 
instytucjonalnej straciło prąd, ciepło 
i wodę, telekomunikacja, okna i drzwi 
zostały uszkodzone w wyniku ostrza-
łu, czyniąc je niezdatnymi do zamiesz-
kania i świadczenia usług oraz two-
rząc potrzebę awaryjnej ewakuacji 
ich mieszkańców”. W związku z tym, 
zgodnie z wynikami monitoringu 
przeprowadzonego przez Państwową 

Służbę Społeczną Ukrainy, ustalono, 
że 9337 dzieci zostało przeniesionych/
ewakuowanych za granicę (4228 dzie-
ci z placówek, 5109 dzieci z wycho-
wania rodzinnego). Niemal wszystkie 
kraje świata udzielają Ukrainie nie-
ocenionej pomocy, w szczególności 
udzielają schronienia dzieciom ukra-
ińskim, zwłaszcza sierotom i dzie-
ciom pozbawionym opieki rodziciel-
skiej, które najbardziej potrzebują 
uwagi i wsparcia. Najwięcej dzieci 
z placówek przyjmowały następujące 
kraje: Polska – 1683 dzieci, Niemcy – 
716 dzieci, Włochy – 364 dzieci, Au-
stria – 235 dzieci, Turcja – 160 dzieci, 
Królestwo Niderlandów – 123 dzie-
ci, Hiszpania – 113 dzieci, Szwecja – 
86 dzieci, Rumunia – 71 dzieci, Litwa – 
43 dzieci i inne kraje.

Podczas działań wojennych w Ukrainie 
wzrosła liczba przymusowych migran-
tów. Osoby wewnętrznie przesiedlone 
mają prawo do zasiłku mieszkaniowe-
go. Odbywa się to zgodnie z procedu-
rą udzielania pomocy w zakresie za-
kwaterowania osobom przesiedlonym 
wewnętrznie, zatwierdzoną Uchwa-
łą nr 332 Gabinetu Ministrów Ukra-
iny z dnia 20 marca 2022 roku. Aby 
otrzymać pomoc, osoba przesiedlo-
na wewnętrznie wypełnia wniosek, 
który jest tworzony za pomocą Jed-
nolitego Państwowego Portalu Usług 
Elektronicznych, w szczególności 
z wykorzystaniem aplikacji mobilnej 
„Diya”. Małoletnie dziecko ma prawo 
samodzielnie ubiegać się o pomoc.

Od maja 2022 roku pomoc ta jest udzie-
lana przesiedleńcom, którzy przenieśli 
się z czasowo okupowanego terytorium 
Autonomicznej Republiki Krym i mia-
sta Sewastopol, terytorium wspólnot 
terytorialnych znajdujących się na ob-
szarze działań wojennych (bojowych) 
lub którzy znajdują się w tymczasowej 
okupacji, oblężeniu (blokadzie), a także 
osobom, których mieszkania są znisz-
czone lub nie nadają się do zamieszka-
nia z powodu szkód i które wystąpiły 
o odszkodowanie za poniesione straty.

W warunkach stanu wojennego w Ukra-
inie masowa ewakuacja i przesiedla-
nie dzieci i rodzin z dziećmi z osiedli, 
w których toczą się działania wojen-
ne, znacznie wzrasta zagrożenie życia 
i zdrowia dzieci, a także ryzyko popeł-
nienia różnych form nadużyć wobec 
nich, przestępstw administracyjnych 
lub karnych.

W okresie 
rosyjskiej 
agresji zbrojnej 
w Ukrainie 
i trudnej sytuacji 
społecznej, 
politycznej, 
gospodarczej 
oraz dużych 
strat liczebnych, 
w tym ludności 
cywilnej, życie 
w Ukrainie trwa 
nadal. Świadczone 
są usługi 
i świadczenia 
socjalne 
gwarantowane 
przez państwo. 
Instytucje 
zabezpieczenia 
społecznego nadal 
działają, nawet 
w strasznych 
warunkach 
tymczasowej 
okupacji

Za „okrutne traktowanie dziecka” 
w art. 1 Ustawy Ukrainy „O ochronie 
dzieciństwa” uważa się każdą formę 
przemocy fizycznej, psychicznej, sek-
sualnej lub ekonomicznej, w szczegól-
ności przemoc domową, a także wszel-
kie nielegalne porozumienia dotyczące 
dziecka (rekrutacja, ukrycie, przekaza-
nie lub odbiór) popełnione w celu jego 
wykorzystania za pomocą oszustwa, 
szantażu lub podatności.

Porady dotyczące zwalczania han-
dlu ludźmi, zapobiegania i zwalcza-
nia przemocy domowej można uzy-
skać dzwoniąc na rządową infolinię. 
Konsultacje i wsparcie psychologiczne 
można uzyskać za pośrednictwem kra-
jowych infolinii i chatbotów.

Istnieją lokalne (regionalne, powiatowe 
itp.) kompleksowe programy społecz-
ne. Środki z budżetu miasta przezna-
czone są na zapewnienie zdrowia i wy-
poczynku dzieciom, które potrzebują 
szczególnej opieki społecznej i wspar-
cia. Skierowane są do dzieci osób uzna-
nych za uczestników działań wojen-
nych, dzieci zarejestrowanych jako 
osoby wewnętrznie przesiedlone itp.

W celu ograniczenia zjawisk korup-
cyjnych i poprawy dostępności usług 
w Ukrainie rozwijane są usługi cy-
frowe. Aby więcej dzieci miało rodzi-
ny i szczęśliwe dzieciństwo, państwo 
wdraża usługę adopcji „krok po kro-
ku” za pośrednictwem portalu „Diya”. 
Istnieje transfer danych między „Diya” 
a Zunifikowanym Systemem Informa-
cyjno-Analitycznym „Dzieci”. Za po-
średnictwem portalu można już złożyć 
wniosek o wstępne konsultacje on-line 
w sprawie adopcji oraz złożyć wniosek 
dla potencjalnych adoptujących. Jesie-
nią 2022 roku na portalu zostanie wpro-
wadzona możliwość polegająca na wy-
świetlaniu informacji o dzieciach, które 
mogą być adoptowane, przedłużaniu 
ważności opinii o możliwości bycia ad-
opcyjną osobą, a także wyrejestrowaniu 
kandydatów na osoby adoptujące.

Tak więc w okresie rosyjskiej agresji 
zbrojnej na Ukrainę i trudnej sytuacji 
społecznej, politycznej, gospodarczej, 
dużych strat liczebnych, w tym lud-
ności cywilnej, życie w Ukrainie trwa 
nadal. Świadczone są usługi i pakiety 
socjalne gwarantowane przez państwo. 
Instytucje zabezpieczenia społecznego 
nadal działają, nawet w strasznych wa-
runkach tymczasowej okupacji. 
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W  związku z tym, że fala 
uchodźców przybywają-
cych do Polski, wywołana 

zbrojną napaścią rosyjskiego agresora, 
jest tak duża, postanowiliśmy dokład-
niej przyjrzeć się obywatelom Ukrainy, 
szukającym schronienia w Polsce.

Badania zostały przeprowadzone w ra-
mach działania Interdyscyplinarnego 
Laboratorium Badania Wojny w Ukra-
inie. Zespół składający się głównie 
z ukraińskich naukowców dostarcza 
analiz i ekspertyz, które pozwalają zro-
zumieć i lepiej poznać sytuację ukraiń-
skiego społeczeństwa podczas wojny.

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie w okresie od 24.02.2022 roku do 3.05.2022 roku 
z powodu działań wojennych aż 7700000 mieszkańców Ukrainy musiało opuścić swoje mieszka-
nia i udać się w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Do Polski od rozpoczęcia wojny do 16 maja 
2022 roku przyjechało 3000416 osób.

Problemy ukraińskich 
uchodźców

przebywających w Polsce – 
raport z badań1

Piotr Długosz

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Liudmyla Krywachuk

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dominika Izdebska-Długosz

Uniwersytet Jagielloński

Kim są uchodźcy w Polsce?
Zaczniemy prezentację wyników od 
społeczno-demograficznej charaktery-
styki. Większość badanych responden-
tów to kobiety (97%), średnia wieku 
36 lat. W podziale na grupy wiekowe 
wygląda to tak: do 24 lat (10%), 25-
34 lat (32%), 35-44 lat (40%), 45-54 lat 
(15%), 55-64 lat (4%), 65 + (1%). Więk-
szość ankietowanych ma wykształce-
nie wyższe (76%). W tym magisterskie 
i wyższe (64%), licencjackie (2%). Oko-
ło ¾ swój materialny poziom życia na 
Ukrainie przed wybuchem wojny oce-
niło dobrze. W tym 25% miało średnie 
warunki materialne, a 52% dobre i bar-
dzo dobre. Większość ankietowanych 
zamieszkiwała w mieście (91%). Biorąc 
pod uwagę regiony, z jakich pochodzą 
badani, to najwięcej jest z centralnej 
Ukrainy (46%), zachodniej (22%), po-
łudniowej (19%) i wschodniej (13%).

Prawie połowa ankietowanych (48%) 
nigdy wcześniej nie była w Polsce. 
Pozostali byli już u nas przed wojną. 
Krótki pobyt w naszym kraju zaliczy-
ło 43%, dłuższy czas przebywało 7%, 
a rok i dłużej mieszkało 2%.

Życie codzienne
Spośród badanych uchodźców więk-
szość z nich przebywa w naszym kra-
ju powyżej miesiąca (82%). Rzadziej 
około miesiąca (14%), około tygodnia, 
dwóch (3%) i kilka dni (1%). Dla więk-
szości uchodźców Polska jest krajem 
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docelowym, gdzie chcą przybywać 
(92%). Tylko 8% chce od nas wyjechać 
na Zachód.

Uchodźcy najczęściej sami wynajmują 
sobie mieszkania, domy, płacąc za nie 
(28%), ewentualnie mieszkają w loka-
lach, które ktoś opłaca za nich (16%). 
Część zamieszkuje z polskimi rodzina-
mi (17%), bądź też u swoich krewnych 
z Ukrainy, którzy wcześniej przyjechali 
do Polski (12%). Niektórzy mieszkają 
w lokalach udostępnionych przez Pola-
ków (11%). W pokoju udostępnionym 
bezpłatnie w hotelu, hostelu, pensjona-
cie ulokowało się 8%. W innym obiek-
cie np. przy parafii, domu strażaka, 
przychodni zamieszkuje 3%. Tyle samo 
wskazało, że mieszka u ukraińskiej ro-
dziny. W salach gimnastycznych lub 
hali targowej z materacami i łózkami 
znalazły się 4 osoby.

Pytani o swoje plany na przyszłość, naj-
częściej odpowiadają, iż wrócą szybko 
na Ukrainę, jak tylko zakończy się woj-
na (41%). Część zamierza zostać w Pol-
sce na stałe (17%). Pozostać w Polsce na 
jakiś czas i zarobić przed powrotem do 
domu zamierza 11%. Już chce szybko 
wracać, gdyż nie może znieść tej sytu-
acji 7%. Polskie obywatelstwo planu-
je uzyskać 2%. Status uchodźcy chcą 
uzyskać jedynie 2 osoby. Na to, że nie 
wie jeszcze, co będzie robić w przyszło-
ści wskazuje 16%. Odpowiedzi „inne” 
udzieliło 5%.

Respondenci chcący wracać na Ukra-
inę, mówią, że tam jest ich dom, rodzi-
na, kraj, ojczyzna, że życie w Polsce jest 
drogie i należy się liczyć z wynajęciem 
domu, mieszkania na około rok, że nie 
ma pracy. Generalnie chcą wracać do 
siebie i tego, co zostawili na Ukrainie.

Dlaczego Polska?
Polska jest głównym krajem migracji, 
który jest wybierany przez osoby ucie-
kające z Ukrainy. Pytani o powody tej 
decyzji najczęściej odpowiadają, iż mie-
li tutaj rodzinę, znajomych (44%). Pol-
ska jest krajem bliskim pod względem 
kulturowym oraz językowym (42%), 
szybko można było się przedostać do 
nas z Ukrainy (25%), z naszego kraju 
mają też blisko do domu na Ukrainie 
(24%). Część wybrała Polskę, gdyż sły-
szała o pomocy udzielanej Ukraińcom 
(20%). Dla innych ważnym argumen-
tem było to, że Polska jest w NATO 
i tutaj czują się bezpiecznie (15%). Ła-
two można było przekroczyć granicę 
(13%). Niewielu sugerowało się do-
brym połączeniem drogowym i kole-
jowym między naszymi krajami (9%), 
niewielu też już wcześniej myślało 
o wyjedzie do Polski (6%), wcześniej 
było u nas w pracy 4%.

Ocena polskiej pomocy
Poproszono uchodźców o ocenę swoje-
go pobytu w Polsce, w tym ewaluację 
uzyskanej pomocy w skali od 1 do 5. 
Najlepiej zostali ocenieni wolontariusze 

na granicy (4,55), obsługa w punktach 
recepcyjnych na granicy (4,33), pomoc 
udzielana przez polskie służby porząd-
kowe (straż pożarna, policja) (4,25), 
obsługa w punktach recepcyjnych na 
dworcach PKP (4,23). Odprawę po pol-
skiej stronie granicy oceniono na 4,13, 
obsługę w obecnym miejscu zamieszka-
nia (4), obsługę w urzędach (3,91), ob-
sługę w służbie zdrowia (3,65), obsługę 
po ukraińskiej stronie granicy (3,65).

Wojenna trauma
Uchodźcy wojenni byli poproszeni 
o podanie najważniejszych proble-
mów, które towarzyszyły im w uciecz-
ce przed wojną na Ukrainie. Najczęściej 
wymieniano rozłąkę i opuszczenie bli-
skich, którzy zostali w ojczyźnie (68%), 
strach przed ostrzałem i bombardo-
waniem (62%), lęk o życie znajomych 
i rodziny, którzy zostali na Ukrainie 
(62%). Pojawiły się też obawy zwią-
zane z brakiem znajomości języka 
polskiego (43%), pozostawienie całe-
go majątku na Ukrainie (41%), brak 
odpowiednich środków finansowych 
na życie i potrzeby (41%), brak wielu 
rzeczy, ubrań, które zostały na Ukra-
inie (38%), brak jasnych planów, gdzie 
można zamieszkać po dostaniu się do 
Polski (34%), kłopoty ze znalezieniem 
mieszkania (19%), trudności związane 
z kontaktami z instytucjami, urzędami 
(7%), złe warunki zakwaterowania, za-
mieszkania (1%), złe, nieuprzejme trak-
towanie przez Polaków (1%).

W badaniach mierzono także traumę 
wojenną skalą RHS 15. Wyniki analiz 
pokazały, że większość uchodźców 
cierpi na zaburzenia wywołane stresem 

Spośród badanych 
18% pracuje 
w Polsce. Aż 71% 
ankietowanych 
zamierza taką 
pracę podjąć 
w najbliższym 
czasie. Warto 
dodać, iż prawie 
jedna trzecia 
uchodźców 
pracuje zdalnie na 
Ukrainie i dostaje 
za pracę pieniądze 
(28%). Spośród 
ankietowanych 
96% uzyskało bądź 
zamierza uzyskać 
numer PESEL



39TEMAT NUMERU WOJNA A POLITYKA SPOŁECZNA

traumatycznym (76%), dystres psycho-
logiczny obserwowano u (50%).

Dopełnieniem obrazu zdrowia psy-
chicznego są kolejne odpowiedzi. Py-
tani o to, co robią w związku z aktu-
alną sytuacją najczęściej odpowiadają, 
że robią wszystko, aby poradzić sobie 
z problemami (59%), pocieszają się, 
zajmują się rzeczami, które odwracają 
uwagę i poprawiają nastrój (53%), my-
ślą, że mogło być dużo gorzej, a póki 
co żyją bezpiecznie (48%), modlą się 
o pomoc do Boga (32%), zwracają się 
o radę i pomoc do innych osób (28%), 
zażywają środki uspokajające (15%), 
poddają się, nie wiedzą co będą robić 
(6%), sięgają po alkohol, papierosy, inne 
używki (3%).

Postępująca integracja
Spośród badanych 18% pracuje w Pol-
sce. Aż 71% ankietowanych zamierza 
taką pracę podjąć w najbliższym czasie. 
Warto dodać, iż prawie jedna trzecia 
uchodźców pracuje zdalnie na Ukra-
inie i dostaje za pracę pieniądze (28%). 
Spośród ankietowanych 96% uzyskało 
bądź zamierza uzyskać numer PESEL.

1 Badania sondażowe zrealizowano za pomocą sondażu online (CAWI). Sondaż był prowadzony 
w dniach od 15 kwietnia do 10 maja. Ankieta była rozprowadzana za pomocą sieci społecznościo-
wych wśród ukraińskich uchodźców. Do analizy zakwalifikowano 737 prawidłowo wypełnione an-
kiety. Kierownikiem zespołu badawczego był Piotr Długosz. W skład zespołu wchodziła Liudmyla 
Krywachuk oraz Dominika Izdebska-Długosz.

Wśród uchodźców ¾ posiada dzie-
ci. Aż 70% z nich składało bądź za-
mierza składać wniosek o wypłatę 
świadczeń 500 plus. Do ukraińskiej 
szkoły za pośrednictwem Interne-
tu w trybie zdalnym uczęszcza 45% 
uczniów. Do polskiej szkoły uczęsz-
cza 46% uczniów. Zapisać dzieci do 
polskiej szkoły zamierza 45% ankie-
towanych uchodźców.

Pytani o znajomość języka polskie-
go najczęściej odpowiadają, że rozu-
mieją język polski, ale nie mówią nim 
(34%), znają podstawowe zwroty i są 
w stanie dogadać się w sklepie, na uli-
cy (32%). Do braku znajomości języka 
przyznało się 18%. Część z uchodźców 
mówi swobodnie, ale często brakuje 
im słów (13%). Tylko 3% twierdzi, że 
zna polski dobrze i porozumiewa się 
bez przeszkód.

Większość badanych uchodźców za-
mierza uczyć się języka polskiego 
(81%). Ci, którzy nie zamierzają podjąć 
nauki polskiego, uzasadniają to tym, że 
chcą wracać na Ukrainę (47%), nie mają 
teraz głowy do tego (20%), nie znaleźli 
bezpłatnych kursów (19%), uważają, że 
polski jest tak podobny do ukraińskie-
go, że nie muszą się go uczyć (18%), na-
uka jest za droga (10%), nie mają zdal-
ności do nauki języków obcych (6%), 
nie lubią się uczyć języków (1%).

Większość badanych uchodźców uczy 
się języka polskiego sama (69%). W fun-
dacjach, stowarzyszeniach organizują-
cych kursy uczy się (20%), w uczelniach 
wyższych (12%), zajęcia indywidualne 
u prywatnej osoby (10%), w prywatnej 
szkole językowej (7%), w szkole pań-
stwowej (2%). Większość uczy się języ-
ka polskiego bezpłatnie (92%). 

Fot. MON Ukrainy
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W ojna na Ukrainie w wyni-
ku ataku ze strony Rosji 
rozpoczęła się 24 lutego 

2022 roku. Według danych Straży Gra-
nicznej z dnia 16 sierpnia 2022 roku do 
Polski przybyło 5, 567 mln Ukraińców 
uciekających przed wojną. Z danych 
szacunkowych ONZ wynika, że Ukra-
inę opuściło 10,6 mln osób, z których na 
terenie Europy przebywa 6,3 mln osób1.

Powszechnie wiadomo, że zdecydo-
wana większość znalazła schronienie 
w Polsce. Życzliwość, gościnność i so-
lidarność Polaków przerosła najśmiel-
sze oczekiwania. Mobilizacja pomocy 
dokonała się niemal samoczynnie i była 
natychmiastowa. W pomoc zaangażo-
wały się nie tylko instytucje rządowe, 
samorządowe, sektor non-profit, ale co 
bardzo istotne całe rodziny i osoby in-
dywidualne. Przyjęcie „pod swój dach” 
kobiet z dziećmi i całych rodzin było 
wyrazem aktu braterstwa i miłosier-
dzia niespotykanym na skalę świato-
wą. Organizowano posiłek i transport 
na granicach, zbiórki odzieży, żywno-
ści, leków i pieniędzy. Wszyscy stali 
się solidarni w pomocy od prawicy do 
lewicy, młodzi i starsi, bogaci i biedni, 
wykształceni i niewykształceni, wierzą-
cy i niewierzący – była to pomoc ponad 
podziałami. Zbiórki organizowały me-
dia, markety, parafie; miasta i wsie; 
uniwersytety, szkoły i przedszkola; 
każdy kto mógł i ile mógł – pomagał. 
Szacuje się, że Polacy tylko z własnych 
prywatnych kieszeni przekazali na pop-
moc ponad 10 miliardów złotych.

Fenomen pomocy i postawy wobec 
uchodźców znalazły odzwierciedleni 

w badaniach. Niniejszy artykuł uka-
zuje ewolucję postaw Polaków wobec 
uchodźców z Ukrainy i bazuje głównie 
na raportach z badań przeprowadzo-
nych przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej oraz LBM UW – oba bada-
nia opublikowane zostały w sierpniu 
2022 roku.

Zakres i ocena pomocy uchodźcom 
z Ukrainy

Wojny i kataklizmy sprawiają, że lu-
dzie mobilizują swoje siły w różnych 
działaniach pomocowych. Historia 
pokazuje, że zawsze Polacy chętnie an-
gażowali się w pomoc. Niosąc pomoc 
uchodźcom z Ukrainy nie ma wątpli-
wości, że Polacy szeroko otwarli swo-
je serca. Najbardziej dosadnym tego 
świadectwem było przyjmowanie ob-
cych ludzi do własnego domu (miesz-
kania), udzielając schronienia.

Z danych szacunkowych2 obejmują-
cych okres od marca do maja 2022 roku, 
wynika że w miesiącu kwietniu odno-
towano największy wzrost uchodźców 
z Ukrainy w największych 12 ośrod-
kach metropolitalnych tj. Białystok, 
Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kra-
ków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, 
Szczecin, Warszawa i Wrocław. Naj-
większe wzrosty populacji odnotowała 
metropolia: wrocławska, warszawska, 
krakowska i gdańska tj. o 100% (pod-
czas gdy stały średni udział wynosił 
69%). Szczególny jest przypadek Rze-
szowa i okolic, gdzie z uwagi na poło-
żenie przygraniczne ludność ukraińska 
wzrosła o 300%. Przypadek Rzeszowa 
stawia pytanie czy uchodźcy traktują 

Wojna na Ukrainie pociągnęła za sobą falę uchodźców, którym schronienie udzieliła Polska uruchamiając 
przy tym niespotykane na skalę światową akty pomocy i solidarności obywateli naszego kraju. Treść 
artykułu bazuje na podstawie najnowszych raportów z badań m.in. CBOS i ukazuje kształtowanie się 
postaw Polaków wobec Ukraińców na przełomie trwającej już pół roku wojny.

Postawy Polaków
wobec uchodźców 
z Ukrainy

Teresa Zbyrad

Uniwersytet Rzeszowski

https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba
https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba
https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba
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to miejsce jako przystanek na drodze 
do innych krajów UE (w tym i do dal-
szej podróży na terenie Polski) czy też 
jako pobyt czasowy przygraniczny 
umożliwiający szybki powrót do wła-
snego kraju? Jak podają autorzy badań: 
„czynnikami odpowiedzialnymi za 
koncentrację uciekinierów w najwięk-
szych metropoliach jest bez wątpienia 
infrastruktura miejska (np. dostępność 
przedszkoli i szkół) oraz dostępność 
zasobów wsparcia”3. Napływ uchodź-
ców stanowi ważne wyzwanie dla po-
lityki społecznej zarówno całego kraju, 
jak i lokalnych władz samorządowych.

Ocena otwarcia granic i przyjęcia 
uchodźców znalazła odzwierciedle-
nie w badaniach przeprowadzonych 
m.in. przez Centrum Badania Opi-
nii Społecznej. Na pytanie: Czy Pana 
(i) zdaniem Polska powinna przyjmować 
ukraińskich uchodźców z terenów objętych 
konfliktem? Zdecydowana większość 
badanych (84%) popiera przyjmo-
wanie ukraińskich uchodźców przez 
Polskę. Tylko co dziewiąty badany 
(11%) jest temu przeciwny. Aproba-
ta przyjmowania uchodźców koreluje 
z wiekiem, wykształceniem i sytuację 

ekonomiczną. Z badań wynika, że 
mniejszy entuzjazm w przyjmowa-
niu uchodźców ukraińskich wykazują 
młodsi (74%) w wieku 18-24 lat; gorzej 
wykształceni tj. wykształcenie podsta-
wowe i gimnazjalne (74%) i oceniają-
cy gorzej własną sytuację materialną 
(76%). Ponad połowa Polaków (53%) 
deklaruje, że pomaga Ukraińcom oso-
biście albo robi to ktoś z ich gospodar-
stwa domowego. Pomaganie Ukraiń-
com ponadprzeciętnie deklarują osoby 
w wieku 45-54 lata (66%), z wyższym 
wykształceniem (65%), zamieszkują-
ce duże miasta (63%), lepiej oceniające 
swoją sytuację materialną (59%) oraz 
częściej biorące udział w praktykach 
religijnych (62%)4.

Zebrane opinie dowodzą, że Pola-
cy są bardzo otwarci na pomoc dla 
uchodźców z Ukrainy, nie tylko po-
pierają działania pomocowe, ale tak-
że aktywnie pomagają. Zaskoczeniem 
może być to, że więcej osób w wieku 
średnim wykazuje aprobatę i zaanga-
żowanie aniżeli tych w młodszych ko-
hortach wiekowych. Być może wynika 
to z faktu, iż młodzi ludzie na progu 
dorosłości bardziej skupieni są na swo-
ich własnych sprawach edukacyjnych 
i karierach zawodowych, przez co są 
zdystansowani wobec sytuacji migra-
cyjnej, a tym bardziej politycznej. Nie 
dziwi nas natomiast fakt, iż w pomoc 
zaangażowani są bardziej mieszkańcy 
miast niż wsi oraz ci lepiej wykształ-
ceni. Najczęściej to oni są wygranymi 
różnych procesów i zmian społecz-
nych, a ich sytuacja materialna jest zde-
cydowanie lepiej oceniania (od miesz-
kańców wsi i gorzej wykształconych), 
co też przekłada się na większe zaanga-
żowanie w działania pomocowe.

Z innych badań przeprowadzonych 
przez Laboratorium Badań Medio-
znawczych Uniwersytetu Warszaw-
skiego5 wynika, że zdecydowana więk-
szość Polaków (łącznie 92%) uważa, że 
Ukraińcy zostali dobrze przyjęci w ich 
lokalnej społeczności (67% „zdecydo-
wanie zgadza się” z tym twierdzeniem, 
a 25% „zgadza się”). Recepcja przyjęcia 
uchodźców była zależna od płci. Ko-
biety częściej (70,1%) aniżeli mężczyź-
ni (63,9%) oceniali pomoc jako „zde-
cydowanie dobrą”. Ocena ta może 
wynikać stąd, że kobiety bardziej są 
zorientowane w temacie pomocy ani-
żeli mężczyźni. Także w tych bada-
niach wykształcenie i wiek responden-
tów były decydujące w ocenie pomocy.  

Im młodsi i mniej wykształceni, tym 
gorzej oceniali przyjęcie uchodźców. 
I odwrotnie, im starsi i wykształceni, 
tym lepiej oceniali pomoc6.

Podsumowując, badania pokazują, iż 
Polacy pozytywnie oceniają działania 
pomocowe dla uchodźców z Ukrainy, 
wykazując przy tym aprobatę i aktyw-
ne zaangażowanie w pomoc.

Kontynuacja pomocy 
w perspektywie czasowej

Przyjęcie uchodźców z Ukrainy stawia 
pytania o przyszłość czyli o zakres po-
mocy i jej kontynuację w dalszej per-
spektywie czasowej. Z badań prze-
prowadzonych przez CBOS na zadane 
pytanie: Jak Pan (i) sądzi, czy państwo pol-
skie powinno pomagać ukraińskim uchodź-
com? – wynika, że zdecydowana więk-
szość Polaków tj. 87% opowiada się za 
świadczeniem pomocy tylko w pierw-
szych miesiącach wojny. Zdecydowa-
nie mniej osób popiera pomoc pań-
stwa w utrzymaniu uchodźców przez 
cały okres wojny – 31% odpowiedzia-
ło „zdecydowanie tak”, ale większość 
56% – „zdecydowanie nie”. Pytając 

Charakterystyka 
badanych 
przekonuje nas, 
iż osoby bardziej 
angażujące się 
w pomoc są 
też bardziej 
przekonane 
o korzystnym 
wpływie 
uchodźców 
dla gospodarki 
państwa. 
I odwrotnie. 
Niekorzystny 
wpływ upatrują 
ci, którzy sami 
obawiają się 
o swoją przyszłość
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Fot. Mateusz Kamionka

o formę świadczonej pomocy przez 
państwo, zdecydowana większość ba-
danych tj. 85% opowiada się za pomocą 
w znalezieniu pracy. Pytając o pomoc 
w osiedleniu się w Polsce na stałe – 
zdania Polaków są podzielone. Prawie 
połowa (47%) nie popiera takiej pomo-
cy. Za taką formą pomocy opowiada się 
tylko co trzeci badany tj. 31%7.

Badania te pokazują, że jesteśmy goton-
wi na pomoc w sytuacjach nagłych, ale 
nie rozciągniętych w czasie. Stawiamy 
bardziej na pomoc doraźną – wynika-
jącą z nagłej, niespodziewanej sytu-
acji – aniżeli na pomoc długofalową. 
Opowiadamy się za metodą wspoma-
gania i wspierania – czyli pomocy do 
samopomocy, ale nie za zupełnym wy-
ręczaniem i przysłowiowym daniem 
„wszystkiego na tacy” (co można wyra-
zić słowami: praca – tak, mieszkanie – 
nie). Odpowiedź dotycząca pomocy 
w osiedleniu się uchodźców na stałe 
pokazuje zachowane pewne pokłady 
rezerwy wobec Ukraińców. Wyniki 
tych badań możemy ująć w katego-
riach akceptacji pomocy tymczasowej 
i tolerancji przybywających w pewnych 
ramach czasowych.

Wątpliwości co do czasowej pomocy 
nie pozostawia zadane pytanie o czas 
pozostania uchodźców wojennych 
w Polsce. Na pytanie: Czy Pan(i) oso-
biście wolał(a)by, żeby uchodźcy z Ukra-
iny po zakończeniu wojny: „wrócili do 
Ukrainy” – opowiedziało się 78% ba-
danych, „zostali w Polsce” – tylko 6%8. 
Odpowiedzi jednoznacznie wskazu-
ją, że obecna pomoc traktowana jest 
w kategoriach doraźnych, ad hoc, co 

oznacza, że oczekuje się powrotu Ukra-
ińców do własnego kraju po uspokoje-
niu sytuacji. Zatem polska gościnność 
ma charakter czasowy. Jednak powód 
takiej postawy może być zupełnie inny, 
a mianowicie chodzi o konsekwencje 
przedłużającego się pobytu w naszym 
kraju, które mogą być zarówno pozy-
tywne, jak i negatywne, a których kosz-
ty mogą ponosić obywatele.

Po emocjach zawsze przychodzi reflek-
sja nad tym „co dalej?”, czyli dochodzi 
do głosu racjonalne myślenie. Polacy 
są narodem emocjonalnym, ale też ra-
cjonalnym. Potrafimy spojrzeć w przy-
szłość i próbować ocenić skutki doko-
nujących się zmian. Historia uczy nas, 
że wiele zmian było niekorzystnych 
i dlatego towarzyszy nam pewien nie-
pokój o przyszłość. Dowodzi tego py-
tanie: Jak Pan(i) sądzi, czy przyjmowanie 
przez Polskę uchodźców z Ukrainy będzie 
dla naszego kraju w dłuższej perspektywie 
korzystne gospodarczo? Odpowiedzi na 
to pytanie nie są zaskakujące. Najwię-
cej badanych (46%) uważa, że zmiany 
będą niekorzystne gospodarczo (15% 
„zdecydowanie nie”, a 31% „raczej 
nie”). Przeciwnego zdania jest 38% 
badanych. Przyjmowanie ukraińskich 
uchodźców za niekorzystne gospo-
darczo częściej uważają kobiety (52% 
wobec 38% mężczyzn), młodsi badani 
(58% w grupie wiekowej 25-34 lata wo-
bec 29% wśród respondentów w wie-
ku 65 lat lub więcej), mieszkańcy wsi 
(53% wobec 29% w największych mia-
stach), osoby gorzej wykształcone (53% 
ankietowanych z wykształceniem pod-
stawowym lub gimnazjalnym wobec 
43% – z wykształceniem wyższym), 
o niższych dochodach, oraz bardziej 
zwolennicy lewicy 46% wobec tych 
z prawicy – 33%. Natomiast przeko-
nanie o tym, że przyjmowanie ukra-
ińskich uchodźców będzie dla Polski 
korzystne gospodarczo w długiej per-
spektywie, wyraźnie związane jest za-
równo z częstszym poparciem dla ich 
przyjmowania, jak i z częstszymi dekla-
racjami udzielania im pomocy9.

Charakterystyka badanych przekonu-
je nas, iż osoby bardziej angażujące się 
w pomoc są też bardziej przekonane 
o korzystnym wpływie uchodźców dla 
gospodarki państwa. I odwrotnie. Nie-
korzystny wpływ upatrują ci, którzy 
sami obawiają się o swoją przyszłość, 
czyli kobiety bardziej niż mężczyź-
ni, młodsi bardziej nić starsi, niewy-
kształceni bardziej niż wykształceni 

https://www.lbm.uw.edu.pl/18-publikacje/raporty-empiryczne
https://www.lbm.uw.edu.pl/18-publikacje/raporty-empiryczne
https://www.lbm.uw.edu.pl/18-publikacje/raporty-empiryczne
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i mieszkańcy wsi bardziej niż miesz-
kańcy miast. Właściwie można po-
wiedzieć, iż te czynniki są sprzężone 
zarówno jeśli chodzi o ocenę pomocy, 
jak i skutki długofalowych działań po-
mocowych.

Obawy Polaków
Wybuch wojny na Ukrainie pobudził 
różne lęki Polaków, głównie dotyczą-
ce bezpieczeństwa państwa, ale też 
troskę o własną rodzinę i swoją przy-
szłość. Zdecydowana większość Pola-
ków obawia, się, że wojna na Ukrainie 
zagraża bezpieczeństwu Polski. Na py-
tanie CBOS zadane w marcu 2022 roku: 
Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie 
zagraża bezpieczeństwu Polski czy też 
nie? – prawie połowa badanych tj. 47% 
udzieliła odpowiedzi „zdecydowanie 
tak”, a 38% „raczej tak”. Porównując te 
wyniki badań z lipcem 2022 roku oka-
zuje się, że te obawy nadal utrzymują 
się na dość wysokim poziomie. I tak na 
zadane (przytoczone powyżej) pytanie 
w lipcu 2022 roku badani odpowiedzie-
li: „zdecydowanie tak” – 33%, „raczej 
tak” – 42%. Przy czym obawy są niż-
sze w młodszych grupach wiekowych 
tj. w wieku 18-24 lat (68%) w porówna-
niu do najstarszych badanych (81%)10. 
Zatem pomimo upływu pięciu miesię-
cy od wybuchu wojny, łącznie – trzy 
czwarte Polaków tj. 75% nadal obawia 
się o bezpieczeństwo Polski, zaś obawy 
nasilają się wraz z wiekiem.

Polacy bardziej boją się także o swo-
ją przyszłość. Z badań przeprowa-
dzonych przez Laboratorium Badań 
Medioznawczych Uniwersytetu War-
szawskiego wynika, że wojna na Ukra-
inie sprawiła, że Polacy powszechnie 
podzielają obawy o swoją przyszłość. 
Poczucie niepokoju deklarowało 70% 
badanych: 42% zdecydowanie zgodzi-
ło się, a 28% zgodziło się ze stwierdze-
niem: „Wojna w Ukrainie spowodowa-
ła, że martwię się o swoją przyszłość”11. 
Biorąc pod uwagę płeć, okazuje się, że 
kobiety (50%) częściej niż mężczyźni 
(34,6%) martwią się o swoją przyszłość 
z powodu wybuchu wojny. Im starsza 
grupa respondentów tym poziom stra-
chu jest większy. Być może ma to zwią-
zek z doświadczeniami w przeszłości, 
gdzie nawet niewielki konflikty stawały 
się zagrożeniem dla sąsiednich krajów.

Wszechobecność tematu wojny na 
Ukrainie sprawiła, że Polacy są zmę-
czeni ekspozycją tematu tego konfliktu 

zbrojnego w mediach. Niemal co trzeci 
Polak (31%) uważa, że polskie media 
zbyt wiele uwagi poświęcają wojnie 
na Ukrainie. Badania ukazują zmęcze-
nie wojenną narracją. Wskazują na nie 
osoby młode i gorzej wykształcone. Ba-
dani w wieku powyżej 45 roku nie po-
dzielają takiej opinii. Biorąc pod uwa-
gę przynależność polityczną, badania 
przeprowadzone przez LBM UW uka-
zują nam, iż najbardziej krytyczni wo-
bec dużej liczby przekazów medial-
nych na temat wojny są potencjalni 
wyborcy Kukiz’15 (56,9%) i Konfede-
racji (56,8%). Ze stwierdzeniem o nad-
miernej ekspozycji konfliktu rosyj-
sko-ukraińskiego „raczej nie zgadzają 
się” i „zdecydowanie się nie zgadzają” 
w największym stopniu wyborcy Lewi-
cy (44,3% i 28,5%), oraz Koalicji Oby-
watelskiej (25,2% i 40,3%)12.

Wojna na Ukrainie wchodzi w fazę 
zmęczenia. Jak zauważa Marek Świer-
czyński: „Przedłużająca się wojna na 
Ukrainie oznacza też nieuchronne znu-
żenie i spadek zainteresowania Zacho-
du. Nawet w bezpośrednio narażonej 
na skutki wojny Polsce zwalnia aktyw-
ność pomocowa na rzecz uchodźców, 
a im dalej na zachód Europy, tym za-
interesowanie walcząca Ukrainą słab-
sze. Za to naciski na szybki pokój coraz 
silniejsze”13.

Można zaryzykować tezę, iż w miarę 
przedłużającej się wojny na Ukrainie 
obawy Polaków przechodzą na nieco 
inne obszary, a mianowicie te bezpo-
średnio dotyczące ich budżetów do-
mowych. Z badań przeprowadzonych 
przez Ipsos w sierpniu 2022 roku wyni-
ka, iż Polacy są w czołówce światowego 
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1 Ilu uchodźców z Ukrainy jest w Polsce. Aktualne dane. https://300gospodarka.pl/news/uchodzl-
cy-z-ukrainy-w-polsce-liczba (dostęp 18.08.2022 roku).

2 Miejska gościnność. Szacunek liczby Ukraińców w miastach UMP marzec, kwiecień, maj 
2022. Aktualizacja raportu: „Miejska gościnność: wielki wzrost – wyzwania i szanse. Ra-
port o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach” z kwietnia 2022. Opraco-
wanie Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza pod kierun-
kiem Marcina Wojdata: https://metropolie.pl/fileadmin/news/2022/07/Miejska_goscinnosc_ 
aktualizacja.pdf (dostęp 03.08.2022 roku).

3 Komunikat z badań CBOS nr 101/2022. Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców.
4 Tamże, s. 12.
5 Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego, Wojna w Ukrainie w opinii 

Polaków sondaż telefoniczny LBM UW, Warszawa, sierpień 2022 – https://www.lbm.uw.edu.
pl/18-publikacje/raporty-empiryczne (dostęp 20.08.2022 roku).

6 Tamże, s. 5–6.
7 Komunikat z badań CBOS..., dz. cyt., s. 11.
8 Tamże, s. 10.
9 Tamże, s. 9.
10 Tamże, s. 4.
11 Laboratorium Badań Medioznawczych…, dz. cyt., s. 5.
12 Tamże.
13 M. Świerczyński, Faza zmęczenia, „Polityka” 2022, nr 21, s. 13.
14 Obawy Polaków dotyczące wzrostu cen jeszcze silniejsze. Strona: https://www.ipsos.com/pl-pl/

obawy-polakow-dot-wzrostu-cen-jeszcze-silniejsze (dostęp 22.08.2022 roku).
15 Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy, Warszawa 2022.

rankingu inflacyjnego niepokoju. Aż 
86% Polaków obawia się wzrostu cen 
w ciągu najbliższego roku i według 
badania Ipsos przeprowadzonego 
w 28 krajach jest to jeden z najwyż-
szych wskaźników. Podobnie jest tylko 
we Francji i w RPA. Przy czym obawy 
dotyczące inflacji są w Polsce jeszcze 
silniejsze. Z badań wynika, iż 62% Po-
laków obawia się, że inflacja w Polsce 
bardzo wzrośnie, a 24%, że nieco wzro-
śnie. Łącznie mamy 86% obawiających 
się inflacji. Boimy się przede wszyst-
kim wzrostu kosztów mediów, takich 
jak gaz i prąd (86% wskazań), żywności 
(85%), innych wydatków związanych 
z gospodarstwem domowym (81%) 
oraz paliw (81%). Zapytani o przyczy-
nę obecnego wzrostu cen Polacy najczę-
ściej wskazują politykę obecnego rządu 
(81%), rosyjską inwazję na Ukrainę oraz 
jej konsekwencje (80%), a także poziom 
stóp procentowych w kraju (76%)14. Za-
prezentowane wyżej wyniki badań do-
wodzą, że obawy Polaków zmieniają 

nieco kierunek, ale ma on nadal zwią-
zek z toczącą się wojną na Ukrainie. 
Szalejąca inflacja została spowodowana 
działaniami wojennymi i ograniczonym 
dostępem do określonych dóbr. Polacy 
niejako przenieśli punkt ciężkości z tro-
ski o innych (uchodźców), na troskę 
o samych siebie.

Zakończenie
Wybuch wojny na Ukrainie wyzwolił 
w polskim społeczeństwie hojne i he-
roiczne akty pomocowe. Polacy stanęli 
na wysokości zadania, otwierając serca 
i własne domy dla Ukraińców ucieka-
jących przed wojną. Mobilizacja spo-
łeczeństwa była ogromna, a działania 
pomocowe zadziwiły świat. Jak szacuje 
Polski Instytut Ekonomiczny w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy wydatki władz 
publicznych i prywatnych środków na 
pomoc uchodźcom z Ukrainy wyniosły 
25,4 mld złotych. Bezpośrednio po wy-
buchu wojny 51% Polaków kupowało 
artykuły dla uchodźców, po dwóch 
miesiącach było to już 39%. Wpłat pie-
niężnych na początku dokonywało 46% 
obywateli, potem odsetek ten spadł do 
33%15. Pół roku od wybuchu wojny za-
uważa się spadek pomocy i zmęczenie 
wojną. Jednak okazana heroiczna po-
stawa Polaków wobec Ukraińców, re-
kordowe zaangażowanie i ofiarna po-
moc przejdą do historii i stanowić będą 
wzór do naśladowania dla wielu spo-
łeczeństw 

Fot. MON Ukrainy

http://gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba
http://gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba
https://metropolie.pl/fileadmin/news/2022/07/Miejska_goscinnosc_
https://www.lbm.uw.edu.pl/18-publikacje/raporty-empiryczne
https://www.lbm.uw.edu.pl/18-publikacje/raporty-empiryczne
https://www.ipsos.com/pl-pl/obawy-polakow-dot-wzrostu-cen-jeszcze-silniejsze
https://www.ipsos.com/pl-pl/obawy-polakow-dot-wzrostu-cen-jeszcze-silniejsze
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P rzewrotny tytuł tego artykułu 
jest niestety prawdziwy. Tra-
gedia, która rozgrywa się u na-

szych ukraińskich sąsiadów, przy ca-
łym ogromie nieszczęść jakie niesie za 
sobą wojna, przynosi korzyści dla pol-
skiego rynku pracy. Wojna w Ukrainie 
wymusiła bowiem migrację na niespo-
tykaną dotąd skalę w Europie. Dane 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wskazują, że od mo-
mentu jej wybuchu, tj. od 24 lutego, do 
końca czerwca 2022 roku do Polski wje-
chało 4,386 mln osób (przy czym trzeba 
podkreślić, że ponad 2,5 mln wyjecha-
ło, a liczba wydanych numerów PESEL 
dla obywateli Ukrainy wyniosła po 
czterech miesiącach 1 196 9601. Trze-
ba podkreślić, że obywatele Ukrainy 
już przed wybuchem wojny byli naj-
liczniejszą grupą migrantów zarobko-
wych w Polsce. Dlatego bezpośrednim 

i natychmiast odczuwalnym skutkiem 
konfliktu dla polskiego rynku pra-
cy był odpływ ukraińskich mężczyzn 
z Polski, którzy przede wszystkim pra-
cowali w branży budowlanej, branży 
przetwórstwa przemysłowego oraz 
w transporcie.2

Wydawałoby się, że recesja wywoła-
na pandemią COVID-19 spowoduje 
załamanie również na polskim ryn-
ku pracy. Tymczasem w Polsce była 
ona jedną z najpłytszych wśród kra-
jów Unii Europejskiej (UE) – PKB 
w 2020 roku spadł o 2,5%, przy spad-
ku w EU27 o 5,9%. W 2021 roku Polska 
znalazła się w gronie szybko rosnących 
gospodarek – jak opublikował Euro-
stat w 2021 roku zanotowała wzrost 
PKB o 5,7% wobec wzrostu o 5,3% 
w 27 państwach UE3. Na dobrą sytu-
ację gospodarczą nałożyło się, male-
jące od marca 2021 roku bezrobocie. 
W końcu czerwca 2022 roku w urzę-
dach pracy zarejestrowanych było 
819,7 tys. bezrobotnych, a stopa bez-
robocia wyniosła 4,9%. Po raz ostatni 
w rejestrach urzędów pracy mniej bez-
robotnych (699 tys.) zarejestrowanych 
było w lipcu 1990 roku4. Także w świe-
tle danych Eurostatu, zharmonizowa-
na stopa bezrobocia, wyniosła w maju 
2022 roku 2,7% w Polsce, wobec 6,1% 
w Unii Europejskiej i 6,6% w strefie 
EURO. Tym samym Polska zajęła dru-
gie, po Czechach (2,5%), miejsce pod 
względem najniższej stopy bezrobo-
cia w UE5. Dziennie powiatowe urzę-
dy pracy dysponują blisko 80 tys. wol-
nych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

Wojna w Ukrainie wymusiła migrację na niespotykaną dotąd skalę w Europie. Polska otworzyła swój 
rynek pracy dla pracowników z Ukrainy. Na koniec czerwca 2022 roku liczba zgłoszonych do ubez-
pieczenia w ZUS obcokrajowców z Ukrainy wyniosła ponad 729 tys. osób. Imigranci zapełniają lukę 
na polskim rynku pracy związaną z niedoborem siły roboczej i w wielu branżach okazali się ratunkiem 
dla pracodawców niemogących zrekrutować pracowników.

Wojna w Ukrainie –
korzyści dla polskiego 
rynku pracy

Ewa Flaszyńska

Uniwersytet Warszawski

https://www.ipsos.com/pl-pl/obawy-polakow-dot-wzrostu-cen-jeszcze-silniejsze
https://www.ipsos.com/pl-pl/obawy-polakow-dot-wzrostu-cen-jeszcze-silniejsze
https://www.ipsos.com/pl-pl/obawy-polakow-dot-wzrostu-cen-jeszcze-silniejsze
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zawodowej6. Najwięcej wolnych miejsc 
pracy jest w województwach z dużymi 
aglomeracjami, często również wakaty 
obejmują stanowiska nie wymagające 
wysokich kwalifikacji zawodowych, 
np. pracowników wykonujących prace 
proste, magazynierów, pracowników 
produkcji, sprzedawców, robotników 
gospodarczych, pomocniczych robotni-
ków budowlanych, spawaczy, pakowa-
czy ręcznych, kierowców autobusów, 
robotników budowlanych, pracowni-
ków utrzymania czystości, kierowców 
samochodów ciężarowych, pomoc-
niczych robotników przemysłowych, 
pomocy kuchennych. Z badań prze-
prowadzonych na rynku pracy w lip-
cu 2022 roku wynika, że w Internecie 
pojawiło się wtedy 288 tys. nowych 
ofert pracy, a pod koniec miesiąca ak-
tywnych było 558 tys. ofert.7

Wspominam o tym dlatego, że napły-
wający do Polski uchodźcy wojenni 
z Ukrainy nie spowodowali – mimo 
takich głosów pojawiających się po-
czątkowo w przestrzeni publicznej – 
niemożliwej do wchłonięcia nadwyżki 
pracowników na polskim rynku pracy. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, 
że sytuacja w najbliższym czasie jest 
trudna do przewidzenia i w zależno-
ści od tego należy liczyć się zarówno 
z wyjazdami obywateli Ukrainy z Pol-
ski w celu odbudowy swojego kraju, 
jak i wzmożonym poszukiwaniem za-
trudnienia imigrantów z Ukrainy. Bio-
rąc jednak pod uwagę niskie wskaźniki 
demograficzne oraz postępujący proces 
starzenia się polskiego społeczeństwa8, 
Polsce potrzebna jest dzisiaj dobra po-
lityka imigracyjna, skutkująca stałym 
dopływem rąk do pracy oraz dająca 

na przyszłość szanse na wzrost wskaź-
ników dzietności. Po 2014 roku duże-
mu zapotrzebowaniu na pracowników 
w Polsce towarzyszył proces słabnącej 
gospodarki ukraińskiej, eskalacja stanu 
zagrożenia działaniami wojennymi ze 
strony Rosji wobec Ukrainy i wywoła-
na tymi zjawiskami duża fala migracyj-
na. Polska ze względu na swoje poło-
żenie geograficzne, bliskość kulturową, 
dominującą postawę tolerancji społe-
czeństwa wobec migrujących z tego 
kierunku osób oraz prawnych gwaran-
cji dla podejmujących w Polsce pracę 
obcokrajowców, stała się naturalnym 
miejscem dla migrujących Ukraińców.

Zainteresowanie podejmowaniem 
pracy przez Ukraińców w Polsce sys-
tematycznie w ostatnich latach rosło. 
Podstawą prawną zatrudniania cudzo-
ziemców na terytorium RP są głównie 
akty legislacyjne określające warun-
ki konieczne do spełnienia w postę-
powaniu o powierzenie pracy cudzo-
ziemcowi, czyli uzyskanie dostępu do 
rynku pracy (np. zezwolenia na pracę, 
zezwolenia na pracę sezonową, pracę 
na podstawie oświadczenia czy tytułu 
do zwolnienia z konieczności uzyska-
nia zezwolenia) oraz tytułu pobytowe-
go (zezwolenie na pobyt, wiza lub ruch 
bezwizowy)9. Jeszcze przed wybuchem 
wojny wprowadzone zostały zmiany 
w przepisach dopuszczających cudzo-
ziemców z wybranych krajów trzecich 
do polskiego rynku pracy.

W dniu 29 stycznia 2022 roku weszły 
w życie zmiany w przepisach ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, wprowadzone przepisa-
mi ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku 
o zmianie ustawy o cudzoziemcach 
oraz niektórych innych ustaw10. Wpro-
wadziła ona zmiany obowiązujących 
przepisów dotyczących oświadczeń, 
polegające na: wydłużeniu z 6 do 
24 miesięcy okresu wykonywania pram-
cy przez cudzoziemca na podstawie 
oświadczenia o powierzeniu wyko-
nywania pracy cudzoziemcowi, likwi-
dacji 12-miesięcznego okresu rozliczez-
niowego, co umożliwi powierzanie 
cudzoziemcowi pracy bez przerwy 
na podstawie kolejnych oświadczeń, 
uzależnieniu wpisu oświadczenia do 
ewidencji od zapewnienia przez praz-
codawcę porównywalnego wynagro-
dzenia oraz wydłużeniu do 7 dni okre-
su na poinformowanie powiatowego 
urzędu pracy o podjęciu pracy przez 
cudzoziemca.

Wybuch wojny na Ukrainie spowo-
dował szybką reakcję władz w Polsce, 
wprowadzono przepisy ułatwiające le-
galizację zatrudnienia dla osób, które 
uciekły z terytorium tego państwa11. 
Na mocy przepisów ustawy z dnia 
12 marca 2022 roku o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa 
(tzw. specustawa), zarówno obywatele 
Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 
dnia 24 lutego 2022 roku, jak i ci Ukraa-
ińcy, którzy przebywają legalnie na te-
rytorium Polski – na podstawie wizy, 
zezwolenia na pobyt, zezwolenia jed-
nolitego na pobyt i pracę – są upraw-
nieni do wykonywania pracy na tery-
torium RP w okresie swojego pobytu. 
Obywatele Ukrainy, zgodnie w przepi-
sami ustawy, mogą więc wykonywać 

Tragedia, która 
rozgrywa się 
u naszych 
ukraińskich 
sąsiadów, przy 
całym ogromie 
nieszczęść jakie 
niesie za sobą 
wojna, przynosi 
korzyści dla 
polskiego rynku 
pracy

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/rynek-pracy-a-wojna-w-ukrainie-prognozowane-skutki/8756eqp
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/rynek-pracy-a-wojna-w-ukrainie-prognozowane-skutki/8756eqp
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/rynek-pracy-a-wojna-w-ukrainie-prognozowane-skutki/8756eqp
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2388,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2388,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2388,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2388,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2388,pojecie.html
https://oferty.praca.gov.pl
https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/08/Oferty-pracy-w-Polsce-lipiec-2022.pdf
https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/08/Oferty-pracy-w-Polsce-lipiec-2022.pdf
https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/08/Oferty-pracy-w-Polsce-lipiec-2022.pdf
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pracę w Polsce bez dodatkowego obo-
wiązku uzyskania zezwolenia na pracę 
cudzoziemca lub wpisu oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. 
Podmiot powierzający wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi ma obowiązek 
powiadomić w terminie 14 dni od dnia 
podjęcia pracy przez obywatela Ukra-
iny – za pomocą systemu teleinforma-
tycznego praca.gov.pl – powiatowy 
urząd pracy właściwy ze względu na 
siedzibę podmiotu powierzającego wy-
konywanie pracy cudzoziemcowi lub 
miejsce zamieszkania podmiotu o po-
wierzeniu wykonywania pracy temu 
obywatelowi. W praktyce oznacza 
to otwarty dostęp do polskiego rynku 
pracy dla Ukraińców oraz pełny dostęp 
do usług i instrumentów rynku pracy, 
realizowanych przez urzędy pracy. Ko-
lejne nowelizacje ww. ustawy jeszcze 
te przepisy uelastyczniły, np. poprzez 
wprowadzenie szkoleń językowych 
z języka polskiego, przy braku ści-
słej liczby godzin tygodniowo takich 
szkoleń. Tzw. specustawa wprowa-
dziła szereg innych ułatwień, do któ -
rych nie mają dostępu pozostali oby-
watele państw trzecich. Obywatelom 
Ukrainy z mocy ustawy przysługuje 
ubezpieczenie zdrowotne, świadczez-
nia z pomocy społecznej, świadczenia 
wychowawcze i rodzinne.

Czy system daje rezultaty? Ilustrują 
to dane. Na koniec czerwca 2022 roku 
liczba zgłoszonych do ubezpiecze-
nia obcokrajowców wyniosła 1 milion 
11 tys., w tym ponad 729 tys. to oby-
watele Ukrainy (na koniec lutego wg 
danych ZUS było 641 tys. obywateli 
Ukrainy w systemie ubezpieczeń)12. 
Z rejestru powiadomień o podjęciu 
zatrudnienia przez obywateli Ukra-
iny wynika natomiast, że 72% stano-
wią kobiety. Biorąc natomiast pod 
uwagę strukturę zawodową, zauwa-
żyć można, że Ukraińcy pracują głów-
nie w przetwórstwie przemysłowym, 
transporcie, gospodarce magazynowej 
oraz w działalności związanej z zakwa-
terowaniem i usługami gastronomicz-
nymi, a także w rolnictwie i budow-
nictwie, jako: pracownicy wykonujący 
prace proste – 51%, robotnicy przemy-
słowi i rzemieślnicy – 13%, operatorzy 
i monterzy maszyn i urządzeń – 10%, 
pracownicy usług i sprzedawcy – 9%, 
pracownicy biurowi – 8%.

Zdecydowane stanowisko i podejmo-
wane przez polski rząd działania po 

1 Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2 Zob. https://businessinsiderokucom.pl/twoje-pieniadze/rynek-pracy-a-wojna-w-ukrainie-proi-

gnozowane-skutki/8756eqp (dostęp 19.08.2022 roku).
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en (dostęp 

19.08.2022 roku).
4 Dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zob. np. https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/

statystyki-i-analizy (dostęp19.08.2022 roku).
5 Zharmonizowana stopa bezrobocia jest wynikiem przyjętej przez Eurostat ujednoliconej meto-

dy wyznaczania tego wskaźnika dla każdego z krajów Unii Europejskiej. Dane obliczane są przez 
Eurostat w oparciu o kwartalne wyniki badania siły roboczej (BAEL), uwzględniającego definicję 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz miesięczne dane z bezrobocia rejestrowanego. Za: 
Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowao-
ne-w-statystyce-publicznej/2388,pojecie.html (dostęp 19.08.2022 roku).

6 Zob. Centralna Baza Ofert Pracy https://oferty.praca.gov.pl.
7 https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/08/Oferty-pracy-w-Polsce-lipiec-2022.pdf 

(dostęp 19.08.2022 roku).
8 Od 2012 roku notowany jest w Polsce spadek liczby ludności, a równocześnie z powodu 

dwóch współwystępujących zjawisk tj. niskiego wskaźnika dzietności oraz wydłużającej się 
długości życia rośnie udział osób starszych w populacji. Według wstępnych danych GUS 
w końcu 2021 roku na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 31 osób w wie-
ku przedprodukcyjnym (29 osób w końcu 2010 roku) i aż 38 osób w wieku poprodukcyjnym 
(26 w 2010 roku). Za: GUS, Sytuacja Społeczno-gospodarcza kraju w 2021 roku, https://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/
sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-2021-r-,1,116.html (dostęp 19.08.2022 roku).

9 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U.2022.0.690).

10 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2022 poz. 91).

11 Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 z późn. zm.).

12 Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl.

wybuchu wojny w lutym 2022 roku, 
przychylność pracodawców i zwykłych 
obywateli, umocniło pogląd Ukraińców 
dotyczący szukania dla siebie schronie-
nia właśnie na terenie Polski. Silnym 
bodźcem do emigrowania do nasze-
go kraju było i jest nadal otworzenie 
dla uciekających przed wojną z Ukra-
iny polskiego rynku pracy. W długim 
horyzoncie czasowym trudno obecnie 
oszacować, ilu uchodźców z Ukrainy 
znajdzie się w Polsce i ilu zdecyduje 
się tutaj zostać. Uwzględniając jednak 

fakt, że zasadniczą grupę migrujących 
ze względu na wojnę w Ukrainie stano-
wią kobiety z dziećmi, władze naszego 
kraju podjęły szereg decyzji gwarantu-
jących pełne spektrum programów 
ekonomiczno-społecznych, zrównują-
cych w dostępie do usług społecznych 
obywateli Ukrainy z obywatelami pol-
skimi. Taka polityka stanowi przesłan-
kę do możliwości podejmowania, nie-
zależnie od przebiegu wojny, decyzji 
o pozostawaniu rodzin ukraińskich 
w naszym kraju. 

Fot. MON Ukrainy

http://praca.gov.pl
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-2021-r-,1,116.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-2021-r-,1,116.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-2021-r-,1,116.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-2021-r-,1,116.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-2021-r-,1,116.html
https://businessinsiderokucom.pl/twoje-pieniadze/rynek-pracy-a-wojna-w-ukrainie-prognozowane-skutki/8756eqp
https://businessinsiderokucom.pl/twoje-pieniadze/rynek-pracy-a-wojna-w-ukrainie-prognozowane-skutki/8756eqp
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2388,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2388,pojecie.html
https://oferty.praca.gov.pl
https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/08/Oferty-pracy-w-Polsce-lipiec-2022.pdf
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-2021-r-,1,116.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-2021-r-,1,116.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-2021-r-,1,116.html
http://www.zus.pl


48 TEMAT NUMERU WOJNA A POLITYKA SPOŁECZNA

W  obliczu masowego napły-
wu ukraińskich uchodźców 
Polska przyjęła szczególne 

rozwiązania prawne skierowane do 
obywateli Ukrainy. 12 marca 2022 roku 
Sejm uchwalił ustawę o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 ze zm.; 
tzw. specustawa). Główne rozwiązania 
specustawy dotyczyły:

1. Zapewnienia legalności pobytu ma-
sowo napływającej ludności z terenu 
Ukrainy –określenie podstawy praw-
nej dla legalnego pobytu w okresie 
18 miesięcy od wjazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Pomocy doraźnej, dostępu do rynku 
pracy oraz świadczeń i usług społecz-
nych, tj. edukacji, opieki zdrowotnej, 
świadczeń rodzinnych, z pomocy 
społecznej i z funduszy wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami;

3. Utworzenia rejestru PESEL, na pod-
stawie którego będzie można reje-
strować obowiązki i uprawnienia 
w systemie zabezpieczenia społecz-
nego, systemie pomocy społecznej, 
systemie opieki zdrowotnej, świad-
czeń rynku pracy (karta ID, profil 
zaufany) oraz poznać strukturę na-
pływających osób z Ukrainy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zo-
stał określony w ustawie jako instytucja 

realizująca wsparcie materialne na 
rzecz rodzin ukraińskich uchodźców 
(świadczenie wychowawcze Rodzina 
500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, do-
finansowanie do żłobków oraz świad-
czenie Dobry Start 300+).

Od 21 marca 2022 roku ZUS uruchomił 
dedykowaną infolinię w języku ukraiń-
skim w sprawie świadczeń rodzinnych 
dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli 
do Polski po 24 lutego tego roku w wy-
niku konfliktu zbrojnego. Pytania do-
tyczące świadczeń rodzinnych można 
było również przesłać mailem na ad-
res UA@zus.pl. Najczęściej zadawane 
pytania na infolinii dotyczyły głównie 
świadczenia 500+, ale nie tylko. Pytano 
także o kwestie dotyczące zatrudnienia 
i podejmowania działalności gospodar-
czej w Polsce przez obywateli Ukrainy, 
w tym o dostępnych dla ukraińskich 
uchodźców ulgach (ulga na start, dzia-
łalność nierejestrowa, mała działalność 
gospodarcza i 2-letni niższy ZUS). Prze-
pisy specustawy zniosły bowiem dla 
obywateli Ukrainy posiadających PE-
SEL bariery formalnoprawne i organi-
zacyjne w zatrudnieniu i prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Już pierwsze-
go dnia funkcjonowania infolinii kon-
sultanci odebrali blisko 850 połączeń.

Z kolei od 5 kwietnia br. obywatele 
Ukrainy mogli skorzystać z konsultacji 
on-line w języku ukraińskim (e-wizyta). 

Polska była jednym z pierwszych sąsiadów Ukrainy, do którego po 24 lutego 2022 roku skierowali 
się ukraińscy uchodźcy w wyniku napaści militarnej Rosji na Ukrainę. W większości były to kobiety 
z dziećmi, osoby starsze, chore, niepełnosprawne. Pierwsza pomoc udzielana uchodźcom miała cha-
rakter humanitarny: dotyczyła transportu i zakwaterowania, żywności, opieki medycznej, pomocy 
rzeczowej i pieniężnej oraz innego niezbędnego wsparcia.

Działania Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych

na rzecz obywateli  
Ukrainy

Beata Kaczyńska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

mailto:UA@zus.pl
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Oprócz eksperta ZUS w rozmowie 
uczestniczył tłumacz języka ukraiń-
skiego. Konsultacje dotyczyły głów-
nie wsparcia w składaniu wniosków 
o świadczenia dla rodzin oraz w zało-
żeniu profilu na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS. E-wizyta w języku 
ukraińskim usprawniała samodzielne 
załatwienie sprawy z ekspertem ZUS, 
bez konieczności przychodzenia do pla-
cówki. Aby skorzystać z e-wizyty, wy-
starczyło mieć komputer z kamerą i mi-
krofonem lub smartfon z dostępem do 
Internetu oraz dokonać rezerwacji na 
stronie https://e-wizyta.zus.pl/ua.

Już od początku napływu uchodź-
ców z Ukrainy w placówkach ZUS do-
stępni byli tłumacze posługujący się 
językiem ukraińskim oraz materiały 
informacyjne w języku ukraińskim. 
Dodatkowo na stronie internetowej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za-
mieszczono w języku ukraińskim in-
formacje o wszystkich rozwiązaniach 
pomocowych, w tym dotyczące wa-
runków uzyskania świadczeń rodzin-
nych, ubezpieczenia zdrowotnego, 
świadczeń emerytalnych i rentowych. 
Na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS umożliwiono założenie profilu 
w języku ukraińskim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zor-
ganizował również ogólnopolską akcję 
informacyjną „Weekend dla Ukrainy”. 
W różnych miejscach w Polsce pla-
cówki ZUS były otwarte dla uchodź-
ców z Ukrainy, którzy chcieli uzyskać 
informacje o przysługującej im pomo-
cy lub złożyć wniosek o świadczenia. 
Specjalny punkt utworzono także na 
Stadionie Narodowym w Warszawie.

Na przełomie lutego i marca br. ZUS za-
kwaterował w swojej bazie szkoleniowej 

rodziny ukraińskie. Z kolei pracownicy 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zor-
ganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych 
rzeczy dla uchodźców z Ukrainy (m.in. 
żywność, koce, lekarstwa). Zebrane pro-
dukty zostały przekazane do Mazowiec-
kiego Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

Obywatele Ukrainy, którzy otrzymy-
wali polskie świadczenie emerytalne 
lub rentowe na Ukrainie, mogli złożyć 
wniosek o wypłatę tego świadczenia na 
rachunek w Polsce lub w innym pań-
stwie, w którym aktualnie mieszkają.

Do 16 września 2022 roku złożono 
966 tys. wniosków o świadczenie wy-
chowawcze (500+) na dzieci będące 
uchodźcami z Ukrainy. Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych przeznaczył 
1,2 mld zł na te świadczenia. Z kolei 
20 tys. dzieci znalazło się na ukraiń-
skich wnioskach o rodzinny kapitał 
opiekuńczy, a ZUS wypłacił 58 mln zł. 

Zakład wypłacił także 1 mln zł na dofi-
nansowanie żłobkowe dla 1,1 tys. dzie-
ci ukraińskich.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
przyjmował przedstawicieli władz 
rządowych i organizacji międzynaro-
dowych z Europy i całego świata (m.in. 
Pamelę Dale, przewodniczącą UNICEF 
na Europę i Azję), prezentując dobre 
praktyki działania związane ze wspar-
ciem uchodźców z Ukrainy w postaci:

1. Przygotowania prawa, m.in. rejestr 
PESEL,

2. Przygotowania systemów informa-
tycznych ZUS,

3. Obsługi uchodźców z Ukrainy, 
w tym: informacji w języku ukraiń-
skim, tłumaczy, udzielenia wszel-
kiej innej pomocy.

Wszystkie te działania zostały wysoko 
ocenione przez przybyłe osoby.

Tak szybka i efektywna pomoc dla 
uchodźców z Ukrainy była możliwa 
dzięki posiadaniu przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych kadrowych i in-
formatycznych zasobów. Nie bez 
znaczenia było także doświadcze-
nie zarządcze kierownictwa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, zdobyte 
w czasach pandemii Covid-19. Dzię-
ki daleko posuniętej automatyzacji 
obsługi klientów ZUS w bardzo krót-
kim czasie dostosował swoje systemy 
informatyczne do przyjęcia wniosków 
o świadczenia rodzinne w języku 
ukraińskim. Potencjał działań, jaki 
posiada Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych, dzięki nowoczesnym roz-
wiązaniom technologicznym, okazał 
się kluczowy dla sprawnej, optymal-
nej i odpowiedzialnej pomocy uchodź-
ców z Ukrainy. 

Od 21 marca 
2022 roku ZUS 
uruchomił 
dedykowaną 
infolinię w języku 
ukraińskim 
w sprawie 
świadczeń 
rodzinnych dla 
obywateli Ukrainy, 
którzy przybyli 
do Polski po 
24 lutego tego 
roku w wyniku 
konfliktu 
zbrojnego (…). 
Najczęściej 
zadawane pytania 
na infolinii 
dotyczyły głównie 
świadczenia 500+, 
ale nie tylko

https://e-wizyta.zus.pl/ua
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Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego?
Możesz otrzymaćwsparcie dla rodziny z ZUS

Mаєте під опікою дитину,
яка прибула з України після 23 лютого?
Ви можете отримати підтримку для сім’ї
від Закладу соціального страхування (ZUS) www.zus.pl

Вам допоможуть працівники
Закладу соціального страхування (ZUS)

Візьміть з собою:
■ паспорти – ваш і вашої дитини – або інші

документи, що посвідчують особу, на підставі
яких Ви перетнули кордон (якщо є)

■ довідка про надання польського
ідентифікаційного номеру PESEL — Вашу і дитини

■ номер Вашого банківського рахунку в Польщі
■ Ваш номер телефону в Польщі та адреса

електронної пошти
■ рішення польського суду, якщо Вас призначено

тимчасовим опікуном
■ документ який підтверджує, що над дитиною

здійснюється альтернативна опіка, якщо Ви
маєте таку ситуацію

■ документ, що підтверджує законність Вашого
перебування та доступ до ринку праці в
Польщі, якщо Ви приїхали до Польщі до 24
лютого 2022 року

Pomogą Ci pracownicy ZUS

Weź ze sobą:
■ paszporty – Twój i dziecka – lub inny dokument

tożsamości, na podstawie których przekroczyliście
granicę (jeśli macie)

■ zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora
PESEL – Tobie i dziecku

■ numer Twojego rachunku bankowego w Polsce
■ Twój numer telefonu w Polsce i adres e-mail
■ orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem

tymczasowym
■ dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę

zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację
■ dokument potwierdzający legalność Twojego

pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce,
jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Подати заявку на отримання
допомоги можна тут

Tu złożysz wniosek o świadczenie

22 444 02 55 UA@zus.pl
iнфолінія доступна у робочі дні від 8:00 до 18:00
infolinia czynna w dni robocze od 8.00 do 18.00
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O  szansach zdobycia wiedzy 
o współczesnej Ukrainie może 
świadczyć moje osobiste do-

świadczenie, uczestnika dwóch wycie-
czek zorganizowanych przez PPTK Od-
dział Rzeszów przed piętnastoma laty. 
Obydwie wycieczki obejmowały tyl-
ko Ukrainę Zachodnią: Lwów, Podole 
i Wołyń, w tym Równe i Stanisławów, 
ale w istocie były zwiedzaniem niemal 
wyłącznie polskich zabytków (kościo-
łów, pałaców itp.). Charakterystyczna 
dla takiego podejścia do Ukrainy jest 
książka „Ukraina przewodnik historycz-
ny. Tragiczne dzieje, polskie ślady”, któ-
rej autorem jest Sławomir Koper1. W cza-
sie wspomnianych wycieczek kontakty 
z miejscową ludnością ograniczały się 
do mieszkających tam Polaków, którzy 
gościli nas w swoich domach na noclegi. 
Osoby znające język rosyjski, podejmo-
wały kontakty z tymi Ukraińcami, któ-
rzy chcieli z nami rozmawiać.

Od kilku lat, jako nauczyciel akademic-
ki, spotykam się ze studentami z uczel-
ni ukraińskich, a ze względu na znajo-
mość języka rosyjskiego i angielskiego 
posiadam pewną łatwość komunikacyj-
ną (wszyscy studenci mówią po rosyj-
sku, a wielu po angielsku), co zmniej-
sza problemy komunikacyjne, ale nie 
zawsze kulturowe. Te doświadczenia 
nauczyły mnie pokory i uświadomiły 
braki edukacyjne. W tym kontekście 
zbyt naiwnym wydaje się przekonanie 
o niezwykłej bliskości kulturowej Pola-
ków i Ukraińców, bowiem sąsiedztwo 
geograficzne, wspólna historia oraz 
bliskość językowa nie wystarczą, aby 

szybko i łatwo nawiązać potrzebne do 
edukacji, leczenia czy pomocy socjal-
nej relacje międzyludzkie. Pewnym 
usprawiedliwieniem dla braku odpo-
wiedniej wiedzy jest mała obecność 
tematów ukraińskich w Polsce przed 
początkiem wojny 24 lutego 2022 roku. 
Taka sytuacja nie dziwi w krajach Eu-
ropy Zachodniej, gdzie niektórzy auto-
rzy piszą wręcz o kulturowym bigosie 
Słowian i włączają do nich wszystkie 
narody i państwa postkomunistyczne2.

W Polsce w kulturze temat stosunków 
polsko-ukraińskich najbardziej przebił 
się przez wstrząsający film Wojciecha 
Smarzowskiego „Wołyń”3. Miłośnicy 
dobrej literatury zapewne odnotowali 
książkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej 
„Czystka”. Tylko nieliczni, zainteresowa-
ni Ukrainą i jej literaturą, czytali książki 
Oksany Zabużko czy Serhija Żadana. 
Pewnie jeszcze mniej osób studiowało 
przed lutową agresją historię Ukrainy, 
o której pisali Władysław A. Serczyk4 czy 
Andrzej Nowak5. Najmniej, jak się wy-
daje, wiadomo o współczesnej Ukrainie 
i jej różnorodności społeczno-kulturo-
wej przeciętnemu Polakowi. Dla mnie 
odkryciem była wydana w 2014 roku 
książka Marty Studennej-Skrukwy 
„Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamo-
ści regionalnej”6. W sytuacji pojawienia 
się w naszym kraju mniejszości ukraiń-
skiej, pilne i ważne wydaje się podjęcie 
działań edukacyjnych wobec wszyst-
kich pracowników usług społecznych 
(socjalnych, edukacyjnych, zdrowot-
nych itp.), którzy codziennie pracują 
z przedstawicielami tej narodowości.

Podobieństwo kulturowe Polaków i Ukraińców, sąsiedztwo geograficzne, wspólna historia oraz bliskość 
językowa nie wystarczą, aby szybko i łatwo nawiązać potrzebne do edukacji relacje międzyludzkie.

Uchodźcy z Ukrainy – 
wyzwanie edukacyjne

dla pracowników usług 
społecznych

Jerzy Krzyszkowski

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
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Ważne jest kształcenie w zakresie wie-
lokulturowości, czyli współwystępo-
wania dwóch grup społecznych o od-
miennych cechach, nie tylko wyglądu 
zewnętrznego, ale także języka, religii, 
czy systemu wartości. Niestety w lite-
raturze polskiej nieliczne są publikacje 
poświęcone pracy socjalnej z uchodź-
cami i emigrantami. Jedyną dostępną 
w Internecie książką jest opracowanie 
Katarzyny Głąbickiej „Praca socjalna 
z uchodźcami, emigrantami w środo-
wisku lokalnym”, wydana przed kil-
koma laty w serii Nowa Praca Socjal-
na. W tej sytuacji na uznanie zasługują 
wszelkie inicjatywy edukacyjno-szko-
leniowe. Jedną z nich są studia pody-
plomowe „Prawne i społeczne aspekty 
funkcjonowania cudzoziemców w Pol-
sce”, zorganizowane na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Łódz-
kiego. Celem studiów jest przekazanie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz 
podniesienie kompetencji zawodo-
wych osób udzielających wsparcia 
cudzoziemcom w Polsce i tych, które 
mają z nimi bezpośredni kontakt w ra-
mach organizacji publicznych i prywat-
nych. Z uwagi na obserwowany od lat 

1 S. Koper, Ukraina. Przewodnik historyczny. Tragiczne dzieje, polskie ślady, Warszawa 2011.
2 R. Hill, My Europejczycy, Warszawa 2004.
3 Miłośnikom filmów W. Smarzowskiego polecam książkę M. Rychcika, Kręcone siekierą, 9 seansów 

Smarzowskiego, Axis Mundi 2019.
4 W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 2009.
5 A. Nowak, Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X – XXI w., Kraków 2022.
6 M. Studenna-Skrukwa, Ukraiński Donbas, Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014.

wzrastający udział cudzoziemców we 
wszystkich sferach życia społecznego 
(niezależnie od sytuacji w Ukrainie), 
konieczne jest merytoryczne przygo-
towywanie osób mających styczność 
z obcokrajowcami do zgodnej z pra-
wem i kontekstem kulturowym obsłu-
gi spraw cudzoziemskich.

Program studiów zawiera m.in. kształ-
cenie z zakresu: zasad związanych ze 
swobodnym przepływem osób, za-
sad legalizacji pobytu cudzoziemców 
w Polsce, zasad legalizacji pracy cu-
dzoziemców w Polsce i delegowa-
nia pracowników. W trakcie kształ-
cenia słuchacze nabędą także wiedzę 
o kompetencjach organów wykonaw-
czych, kontrolnych oraz sądów, roz-
patrujących sprawy cudzoziemskie, 
z uwzględnieniem wiedzy związanej 
z procedurą postępowań administra-
cyjnych, opodatkowania i oskładkowa-
nia dochodów cudzoziemców. Elemen-
tem kształcenia będą także regulacje 
prawne dotyczące obszarów miesz-
kalnictwa, funkcjonowania rodziny, 

Edukacja do 
wielokulturowości 
wydaje się pilną 
potrzebą, potrzebą 
chwili szczególnie 
w sytuacji 
zbliżającego 
się kryzysu 
społeczno-
gospodarczego 
i nieuchronnie 
towarzyszących 
mu napięć 
politycznych, 
których ofiarą 
mogą stać 
się relacje 
narodowościowe 
między Polakami 
i uchodźcami

ochrony zdrowia i edukacji cudzoziem-
ców, pomocy społecznej, jaka udziela-
na jest cudzoziemcom z uwzględnie-
niem metodyki pracy z nimi w tym 
zakresie, interwencji kryzysowej i in-
tegracji społecznej, której adresatami 
są cudzoziemcy, a także zasad funkcjo-
nowania ekonomii społecznej na rzecz 
cudzoziemców. Jak deklarują autorzy 
programu studiów, zajęcia prowadzo-
ne będą przez wykwalifikowaną kadrę 
osób mających na co dzień styczność 
z cudzoziemcami, funkcjonującymi 
w Polsce, dzięki czemu przekazywa-
na przez nich wiedza będzie miała 
wymiar praktyczny. Autor tego tekstu 
ma nadzieję, że w ślad za tą inicjatywą 
pójdą inne uczelnie, szkoły i placów-
ki edukacyjno-szkoleniowe. Edukacja 
do wielokulturowości wydaje się pilną 
potrzebą, potrzebą chwili szczególnie 
w sytuacji zbliżającego się kryzysu spo-
łeczno-gospodarczego i nieuchronnie 
towarzyszących mu napięć politycz-
nych, których ofiarą mogą stać się re-
lacje narodowościowe między Polaka-
mi i uchodźcami. 

Fot. MON Ukrainy
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P o tych kilkumiesięcznych do-
świadczeniach możemy powie-
dzieć, że w ich wyniku, podob-

nie jak w czasie pandemii Covid-19, 
pomoc społeczna i praca socjalna zmie-
niały swój dotychczasowy charakter. 
Organizowane w ich ramach wsparcie 
stało się przede wszystkim odpowie-
dzią na zdarzenia nagłe, niespodziewa-
ne i bardziej niż dotychczas związane 
z zagrożeniem życia i zdrowia czło-
wieka. Organizowanie i zarządzanie 
pomocą stawało się też bardziej spon-
taniczne, nieplanowe i wielosektoro-
we – poza sektorem publicznym biorą 
w nim udział przede wszystkim orga-
nizacje pozarządowe i wolontariusze, 
a poza pomocą społeczną głównie sek-
tor zarządzania kryzysowego i służb 
mundurowych, odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo państwa. Zatem moż-
na chyba zaryzykować stwierdzenie, 
że to wielosektorowość, mulitdyscy-
plinarność i interwencyjny charakter 
działań określa dzisiejszą pracę i akcje 
w ramach pomocy społecznej. Do takich 
wniosków prowadzą między innymi 
doświadczenia we wspieraniu Ukra-
ińców w Zawierciu – niespełna pięć-
dziesięciotysięcznym mieście, leżącym 
w północno-wschodniej części woje-
wództwa śląskiego, określanego Bramą 
do Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

W artykule chcemy przedstawić, po 
pierwsze w jaki sposób zmieniał się 
charakter wspierania osób z Ukrainy 
w okresie od początku kryzysu wo-
jennego do przełomu lipca i sierpnia 
2022 roku, a po drugie kim są i w jakiej 
sytuacji znajdują się dzisiaj uchodźcy 
z Ukrainy, mieszkający w Zawierciu. 

Prezentacja ta będzie opisem własnych, 
często subiektywnych doświadczeń, 
w organizowaniu pomocy oraz krót-
ką informacją o wynikach badań an-
kietowych, dotyczących charaktery-
styki społeczno-demograficznej grupy 
Ukraińców, korzystających ze wsparcia 
ośrodka oraz najważniejszych form po-
mocy społecznej, jakimi są oni objęci.

W czasie półrocznego okresu organi-
zowania wsparcia dla osób przybywa-
jących z Ukrainy, możemy zauważyć 
zróżnicowany stopień zarówno zaan-
gażowania społeczności w rozmaite 
działania, jak i koordynowania dzia-
łań. O ile w początkowej fazie wiodą-
ce było wsparcie niesformalizowane, 
świadczone głównie przez silnie zaan-
gażowane jednostki, rodziny i grupy 
wolontariuszy, to od czasu wydania 
aktów prawnych, określających zasady 
wsparcia ofiar wojny, pomoc ma cha-
rakter bardziej sformalizowany i ściślej 
koordynowany, głównie przez insty-
tucje samorządowe, w ramach przepi-
sów określających prawa do świadczeń 
i usług dla osób z Ukrainy.

O początkach akcji pomocowych dla 
Ukraińców i o tym jak połączyły one 
we wspólnym działaniu mieszkańców 
Zawiercia, pracowników ośrodka i in-
nych instytucji samorządowych z wo-
lontariuszami oraz z różnymi grupami 
mieszkańców, opowiada Martyna Tysz-
czak-Sołtysik, dyrektorka Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawier-
ciu, określając początkową fazę kryzy-
su związanego z wojną na Ukrainie 
„przełomem” w organizowaniu i za-
rządzaniu pomocą społeczną. Przełom 

Trudne wydarzenia, których doświadczają dzisiaj Ukraińcy są również dla nas niełatwymi przeżyciami.  
Pod koniec lutego 2022 roku, kiedy duża grupa uchodźców przybywała do Polski reagowaliśmy 
ochotniczo i żywiołowo na ich przyjazd, organizując wsparcie dla ofiar wojny indywidulanie, całymi 
rodzinami i grupami wolontariuszy. Także jako państwo organizowaliśmy wsparcie poprzez różne 
instytucje. Ta pomoc trwa nadal.

Wsparcie obywateli
z Ukrainy w Zawierciu

Beata Ziębińska

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Martyna Tyszczak-Sołtysik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zawierciu
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ten i nowy tryb pracy oraz działania 
można zaobserwować na poziomie 
gmin, które zostały postawione w sy-
tuacji interwencyjnej, bez precedensu, 
bez ustalonego szablonu postępowania. 
Wymusiło to na nas, jako pracownikach 
samorządu, bardzo szybką reakcję, po-
dejmowanie nagłych decyzji, ale wy-
pracowało również multidyscyplinar-
ną współpracę i międzyinstytucjonalną 
kooperację. Wypracowało elastyczność 
i wyjście poza granice, do których przy-
wykliśmy i w ramach których byliśmy 
przyzwyczajeni działać. To czas, który 
bardzo dużo nas nauczył jako pracow-
ników samorządowych, ale też po pro-
stu jako ludzi.

„Pamiętam ten dzień jak dziś. Telefon 
od Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej z pytaniem‚ »Co robi-
my?«. Godzinę później spotkanie szta-
bu kryzysowego w Urzędzie Miasta. 
Pierwsze z wielu spotkań, które na po-
czątku wojny odbywały się codziennie. 
Analizowanie zasobów i potrzeb. Pró-
ba przewidywania ilu osób możemy się 
spodziewać. Jak się nimi zająć, gdzie je 
umieścić, jak pomóc. Zawiercie to mia-
sto, w którym mieszka niespełna 50 ty-
sięcy osób. Nie byliśmy w stanie ocenić 

jak wiele osób z Ukrainy może się u nas 
zjawić i w jakim czasie. Wprawdzie 
mieliśmy świadomość oficjalnego dele-
gowania osób przez Urząd Wojewódzki 
w Katowicach, ale poza tym ‚’sforma-
lizowanym’’ kierowaniem uchodźców 
do poszczególnych miast, zderzyliśmy 
się z ogromną ilością obywateli Ukra-
iny, którzy pojawiali się przy wspar-
ciu mieszkańców naszego miasta. Ten 
ogromny przypływ empatii i zjedno-
czenia Zawiercian miał oczywiście bar-
dzo pozytywny skutek”.

Te spontaniczne działania zaczęły wy-
magać jednak bardziej zorganizowanej 
koordynacji, która z ogromu ofiaro-
wanej energii umożliwiła pomaganie 
bardziej racjonalne, wychodzące na-
przeciw prawdziwym potrzebom osób 
z Ukrainy. Warto jednak zauważyć, że 
w przypływie emocji zapominano o „ra-
cjonalnym pomaganiu”. Mieszkańcy 
naszego miasta wyjeżdżali na granicę, 
aby przywozić ludzi z Ukrainy. Gdzie-
kolwiek, byle daleko od wojny. My zaś, 
jako miasto pozostawaliśmy z dylema-
tem – gdzie ci ludzie mają się podziać, 
jak ich wesprzeć, od czego zacząć. Jak 
szukać najlepszych rozwiązań. Bardzo 
szybko zapadła decyzja Prezydenta 

o stworzeniu punktu informacyjnego 
dla obywateli Ukrainy. Już następne-
go dnia punkt działał w jednym z lo-
kali podlegających Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej. Zaangażowani zostali pra-
cownicy Ośrodka, ale także pracownicy 
Urzędu oraz innych jednostek – między 
innymi Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej, którzy codziennie, do godziny 
18:00 przyjmowali osoby z Ukrainy, sta-
rając się ich kierować w odpowiednie 
miejsca po wsparcie. Działo się to już 
na długo przed wejściem w życie usta-
wy pozwalającej na objęcie obywateli 
Ukrainy sformalizowaną pomocą. Jed-
nocześnie natychmiast powstała idea 
zbiórki – również prowadzonej w jed-
nym z budynków naszego Ośrodka. Ze 
względu na jego całodobowy charak-
ter, zbiórka tak naprawdę trwała bez 
przerwy. Pracownicy Ośrodka starali 
się łączyć swoje zadania z przyjmowa-
niem darów, ich segregowaniem, pako-
waniem i przewożeniem do magazy-
nu, który mieścił się wówczas w jednej 
z remiz strażackich. Tam zaś, strażacy 
i wolontariusze dokonywali dalszej se-
gregacji i wydawania niezbędnych pro-
duktów, takich jak odzież, żywność, 
leki, pościel, koce, a także inne pro-
dukty, jak choćby zabawki dla dzieci, 

Fot. MOPS w Zawierciu
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wózki. Ta „fala” pomagania poza po-
zytywnymi aspektami, które oczywi-
ście przeważały, miała również swoje 
„złe strony”. Wymienić tu można niera-
cjonalne zwożenie ludzi, bez zabezpie-
czenia im dachu nad głową, z nadzieją, 
że takowy się znajdzie w mieście, zno-
szenie rzeczy, które nie miały zastoso-
wania np. odzież nieodpowiednia do 
pory roku, a które niepotrzebne nawar-
stwiały się, tworząc kolejne problemy, 
jak choćby taki – co z tym teraz zrobić.

Ważną rolę w organizowaniu różnych 
form pomocy w tych nagłych zdarze-
niach odgrywali od początku pracowni-
cy pomocy społecznej, głównie pracow-
nicy socjalni, ale również osoby z innych 
działów. Ich autentyczne zaangażowa-
nie widoczne było nie tylko w czasie re-
alizacji obowiązków zawodowych, ale 
też poza pracą. Pomagali też pracow-
nicy innych instytucji samorządowych, 
indywidulane osoby będące wolonta-
riuszami i spontanicznie dołączające 
się jednostki i rodziny. Bez względu na 
to, co kierowało naszymi zachowania-
mi w tym czasie – czy prawidłowości 
wynikające ze zjawiska wymiany spo-
łecznej i normy wzajemności, zgodnie 
z którymi myślimy, że kiedy my poma-
gamy, to znajdzie się ktoś, kto pomoże 
też nam, czy też ze względu na chęć zła-
godzenia dyskomfortu patrzenia na czy-
jąś krzywdę, powodującą przyjście z po-
mocą łagodzące nasz ból – był to okres 
kiedy mnóstwo ludzi i wiele instytu-
cji inicjowało i aktywnie uczestniczyło 
w akcjach wspierających Ukraińców. 
Ludzie czuli, że tak trzeba postępować, 
ci wszyscy, dla których pomaganie jest 
pożądanym zachowaniem, często na-
wet pasją, mogli się ze sobą spotkać, ra-
zem nieść pomoc, dawało to poczucie 
sprawstwa i sensu udzielania wsparcia, 
po prostu zwyczajne ludzkie poczucie 
bycia potrzebnym. Tak osobiste zaan-
gażowanie pracowników pomocy spo-
łecznej i Zawiercian w pomoc ofiarom 
wojny wspomina dyrektorka MOPS 
w Zawierciu:

„Pracownicy stali się wolontariuszami 
«po godzinach», również w weekendy. 
Było to jednak zjawisko naturalne po-
nieważ rzesza osób po prostu czuła, że 
tak trzeba, nie oczekując w zamian żad-
nych nagród czy premii. Mam poczucie, 
że było to spowodowane pewną men-
talnością, która towarzyszy pracowni-
kom naszej branży – naturalną pomoc-
niczością i empatią, wykształconą przez 
lata pracy. Myślę, że żadna inna grupa 

zawodowa nie byłaby w stanie, aż tak 
mocno zaangażować się w tego typu 
wsparcie, choć oczywiście nie można 
zapomnieć o wolontariuszach «z mia-
sta» – ludziach, którzy po prostu chcie-
li przyjść, w każdej wolnej chwili, po 
to żeby czuć się potrzebnym w tej trud-
nej sytuacji. Naturalnie powstawały 
grupy w mediach społecznościowych, 
gdzie mieszkańcy Zawiercia informo-
wali się o działaniach. Wystarczyło 
napisać: «zbiórka o 10:00 na Niedział-
kowskiego», żeby zebrać grono osób, 
ładujących zebrane rzeczy do auta. 
W kwestii transportu niezwykle po-
mocny był Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej i Ochotnicze Straże Pożarne, 
ale również lokalne firmy zaopatrzone 
w większe auta. Baliśmy się braku rąk 
do pracy, ale one pojawiały się same, 

choć oczywiście ręce pracowników 
Ośrodka były zajęte nieustannie”.

27 lutego z Zawiercia wyjechał pierw-
szy transport produktów na wschodnią 
granicę. Wszystkie przynieśli miesz-
kańcy Zawiercia, którzy oddawali co 
mieli lub kupowali to, co było wówczas 
potrzebne. Zebrano przede wszystkim 
dużo odzieży, środków higienicznych 
żywności o długiej dacie przydatności, 
koców, śpiworów, pościeli. Przynoszo-
no też sporo artykułów przeznaczo-
nych dla małych dzieci, także arty-
kuły szkolne. Zbiórkę koordynowali 
pracownicy działu obsługi projektów 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, ale mieszkańcy mogli przywozić 
dary także do wielu szkół i przedszko-
li, jednostek OSP, a także do Miejskiego 
Ośrodka Kultury, czy Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Zawierciu. Jednocze-
śnie czuwano nad porządkowaniem 
tych rzeczy prosząc o ich segregowa-
nie i opisywanie paczek. Dwa główne 
punkty, w których przyjmowano dary 
dla Ukraińców znajdują się przy ul. 
Marszałkowskiej 2 – działania koordy-
nowali w nim członkowie Stowarzysze-
nia na Rzecz Potrzebujących ADSUM. 
Jeszcze jeden w budynku zawierciań-
skiego MOPS przy ul. Niedziałkow-
skiego 22, który czynny był codziennie 
prze 6 godzin. Działał w nim również 
punkt informacyjny:

„Punkt informacyjny działał inten-
sywnie. Codziennie od rana obywate-
le Ukrainy przychodzili po informacje 
i pomoc. Pojawiali się też ci, którzy ofe-
rowali wsparcie – w formie mieszkania, 
pracy. W ten sposób, zupełnie natural-
nie zaczęła się tworzyć baza «dawców» 

Wśród ukraińskich 
gospodarstw 
domowych, 
które są objęte 
wsparciem, 
najwięcej, bo 40%, 
to gospodarstwa 
trzyosobowe, 
nieco tylko 
mniej jest 
dwuosobowych 
(32%), co piąte jest 
czteroosobowe 
bądź bardziej 
liczne, a jedynie 
co dziesiąte jest 
jednoosobowe, 
głównym problem 
tych rodzin 
jest ubóstwo 
oraz trudności 
w prowadzeniu 
gospodarstwa 
domowego w tym 
opieki nad dziećmi
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i «biorców», a jedna z pracownic MOPS-
-u przejęła koordynacje tej bazy. Zaczę-
li się pojawiać wolontariusze mówiący 
po ukraińsku – pochodzący z Ukrainy, 
a chcący wesprzeć swoich rodaków. 
Tuż obok punktu, w jednym z hoteli lo-
kowani byli uchodźcy, z którymi w sta-
łym kontakcie pozostawali pracownicy 
Wydziału Kryzysowego, pracownik so-
cjalny Ośrodka i wolontariusze”.

Druga faza pomocy ofiarom wojny 
na Ukrainie, już mniej spontaniczna, 
bardziej skoordynowana i jednocze-
śnie bardziej „zinstytucjonalizowana” 
rozpoczęła się w chwili nadania temu 
wsparciu mocy prawnej. Z chwilą wej-
ścia w życie Ustawy z dnia 12 marca 
2022 roku o pomocy obywatelom Ukra-
iny w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa, mieliśmy 
nieco większy komfort spowodowany 
wiedzą o możliwości udzielanej pomo-
cy. Urząd Miejski całe dnie nadawał nu-
mery PESEL, podczas gdy pracownicy 
Ośrodka przyjmowali i rozpatrywali 
wnioski o jednorazowe wsparcie w wy-
sokości 300 zł. Jednocześnie pracowni-
cy socjalni dyżurujący na punkcie infor-
macyjnym, przyjmowali i rozpatrywali 
wnioski o przyznanie pomocy w for-
mie zasiłków i wyżywienia dla dzieci 
w szkołach. Odetchnęliśmy z ulgą, po-
nieważ możliwość przyznania wspar-
cia finansowego zbiegła się w czasie 
z ustaniem zbiórki. Pierwsza fala em-
patii opadła, ludzie mieli poczucie, że 
pomogli, więc nie czuli potrzeby dal-
szego pomagania w sposób material-
ny. Zaczęło więc brakować żywności, 
pieluch dla dzieci – dlatego też moż-
liwości przyznania zasiłków były dla 
nas niezwykle ważne. Należy jednak 
nadmienić, że to nie była prosta praca. 

Nie wystarczyło bowiem tylko przyjąć 
wniosek, ale i rozpatrzyć go, wprowa-
dzić w program, wydać decyzję lub in-
formacje. W pracę na rzecz uchodźców 
zaangażowani byli w zasadzie wszyscy 
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecz-
nej – począwszy od tych terenowych, 
skończywszy na administracyjnych.

Kim są i jak żyją dzisiaj osoby, które 
z pożogi wojennej trafiły pod dachy za-
wierciańskich domów, ośrodków i ho-
teli, i z którymi na co dzień pracujemy 
w Ośrodku w Zawierciu? Wspieramy 
grupę liczącą ponad 200 osób, żyjącą 
w około 70 rodzinach, czyli około ¼ 
wszystkich obywateli Ukrainy, którym 
od czasu rozpoczęcia lutowej agresji 
zbrojnej na Ukrainę do drugiej połowy 
sierpnia 2022 roku, nadano w Zawierciu 
numery PESEL (czyli 1063 osób). Wśród 
ukraińskich gospodarstw domowych, 
które są objęte wsparciem, najwięcej, 
bo 40%, to gospodarstwa trzyosobowe, 
nieco tylko mniej jest dwuosobowych 
(32%), co piąte jest czteroosobowe bądź 
bardziej liczne, a jedynie co dziesiąte 
jest jednoosobowe, głównym problem 
tych rodzin jest ubóstwo oraz trudno-
ści w prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego w tym opieki nad dziećmi. 
Wydaje się, że cechy społeczne i de-
mograficzne grupy Ukraińców, obję-
tych pomocą społeczną w Zawierciu, 
odzwierciedlają cechy ogółu populacji 
ukraińskiej, która przybywa do Polski, 
uciekając przed wojną. Według rapor-
tu Fundacji Wspierania Migrantów na 
Rynku Pracy „EWL” i Studium Euro-
py Wschodniej UW osoby z Ukrainy 
to głównie kobiety, które są dobrze wy-
kształcone (pond 60% ma wykształce-
nie wyższe lub niepełne wyższe), przed 
czterdziestką (średni wiek to 38 lat przy 
czym 80% to osoby w wieku 18-45 lat), 
z jednym lub dwojgiem dzieci (ponad 
30% przyjechała do Polski z jednym 
dzieckiem, a około 20% z dwojgiem). 
Z kolei Ukraińcy objęci wsparciem 
Ośrodka w Zawierciu (na przełomie 
czerwca i lipca 2022 roku) to również 
niemal same kobiety (98% tzw. pod-
miotów decyzji), najczęściej w wieku 
31 – 40 lat (31%), oraz 41-50 lat (24%). 
Po 10% ogółu tej populacji jest w trzech 
grupach wiekowych: 22-30 lat, 51-60 lat 
oraz w wieku powyżej 60 lat. Przybyły 
one do Zawiercia głównie z dwojgiem 
lub jednym dzieckiem. Jednak prawie 
co piąta rodzina liczy cztery albo więcej 
osób, zatem są one większe niż te prze-
ciętne przybywające do Polski z Ukra-
iny. Trudniej natomiast zobrazować 

poziom wykształcenia objętych wspar-
ciem Ośrodka Ukraińców, głównie dla-
tego, że często nie ma poświadczają-
cych je dokumentów. Z informacji jakie 
otrzymaliśmy w ankietach wypełnia-
nych przez pracowników socjalnych, 
wynika, że ponad 30% ogółu wspiera-
nych osób z Ukrainy ma wykształce-
nie wyższe, około 45% średnie, a po-
zostałe osoby posiadają wykształcenie 
zawodowe lub podstawowe. Z kolei 
wśród ostatnio wykonywanych za-
wodów najczęściej wskazano zawody 
sprzedawcy, pracownika gastronomii, 
pracownika fizycznego, są także wśród 
objętych pomocą: pedagodzy i nauczy-
ciele, pielęgniarki, przedsiębiorcy, mu-
zycy, fotograf, psycholog, pracownicy 
banku, kasjerzy, kosmetyczki i stylistki 
paznokci, są także przedsiębiorcy.

Gdzie mieszkają i z czego się utrzymu-
ją osoby z Ukrainy, które obejmujemy 
wsparciem w Ośrodku? Niemal poło-
wa spośród przybyłych (47%) przeby-
wa u polskich rodzin goszczących, nie-
co mniej (32%) samodzielnie wynajmuje 
mieszkania, a 20% mieszka w hostelu 
udostępnionym przez samorząd, w kil-
ku przypadkach mieszkanie zapewnia 
pracodawca. Prawie ¾ osób wspiera-
nych (podmiotów decyzji) pracuje, za-
zwyczaj w zawierciańskich mniejszych 
lub większych firmach. Otrzymywane 
wynagrodzenia są zróżnicowane, prze-
ważnie wynoszą około 2000 zł (netto), 
w niewielu przypadkach oscyluje ono 
w graniach 4000 zł, również rzadko od 
1200 zł do 1500 zł. Tylko w co dziesią-
tym gospodarstwie, które wspieramy 
w Ośrodku, dochodem rodziny była 
emerytura ukraińska, która była bardzo 
niska, między 510 zł a 870 zł (netto), 
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w kilku gospodarstwach dochodem 
jest też wynagrodzenie za pracę męża 
będącego na Ukrainie (między 1100 zł 
a 4000 zł). Ponad 20% ukraińskich ro-
dzin objętych pomocą otrzymuje za-
siłki rodzinne w Polsce, sporadyczne 
podawane są takie źródła dochodu jak 
zasiłek pielęgnacyjny i stypendium so-
cjalne. Około 30% rodzin ukraińskich 
nie posiada żadnego źródła dochodu 
i utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń 
społecznych.

Jak wspieramy rodziny ukraińskie? Ze-
stawienie niektórych statystyk może 
obrazować charakter i skalę wsparcia. 
Po pierwsze wszystkie rodziny ota-
czamy pomocą w formie pracy socjal-
nej, ale poza nią udzielamy też różnych 
innych niepieniężnych i pieniężnych 
świadczeń. Na przełomie czerwca i lip-
ca 2022 roku ponad 60% rodzin, które 
otoczyliśmy opieką otrzymywało zasi-
łek okresowy, nieco ponad 10% zasiłek 
celowy, i podobnie, co dziesiątej oso-
bie wypłacaliśmy zasiłek stały. Bardzo 
istotnym wsparciem, które otrzymu-
je co druga ukraińska rodzina, będąca 
pod opieką ośrodka, jest pokrycie od-
płatności za obiady dla dzieci w szko-
le, albo za pobyt w przedszkolu. Z tej 

pomocy skorzystało od początku kry-
zysu uchodźczego prawie 130 dzieci 
z Ukrainy. Wydaje się jednak, że naj-
większy wpływ świadczonej pomocy 
widoczny jest w rozmaitych działaniach 
integracyjnych i w pracy socjalnej adre-
sowanej do ukraińskich rodzin. Liczby 
wskazują na skalę tego wsparcia – ilość 
świadczeń rodzinnych, zasiłków sta-
łych, okresowych, ilość dzieci, którym 
udzielana jest pomoc w formie wyży-
wienia w szkołach. Jednak poza licz-
bami są też te inne kwestie – integracja, 
aktywizacja, szeroko rozumiane włą-
czanie społeczne w naszą kulturę, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kultury 
obywateli Ukrainy. Przykładem są też 
większe wydarzenia jak choćby wielka-
nocne spotkanie miejskie w Zawierciu 
dla osób potrzebujących, na które za-
proszono obywateli Ukrainy, nie tylko 
jako uczestników ale i wolontariuszy.

Rozmowy prowadzone z uchodźcami 
przez dyżurujących w Punkcie Infor-
macyjnym pracowników zaowocowały 
utworzeniem w marcu 2022 roku gru-
py samopomocowej. Powstałą grupę 
wspierali animatorzy lokalni oraz pra-
cownik socjalny. Spotkania odbywały 
się cyklicznie w siedzibie Programu 

Aktywności Lokalnej, przy ul. We-
sterplatte 4 w Zawierciu i miały za za-
danie zintegrować zamieszkujących 
w Zawierciu uchodźców, wesprzeć ich 
w poszukiwaniu pracy, pisaniu życio-
rysu i innych dokumentów aplikacyj-
nych, w komunikowaniu się z instytu-
cjami oraz pomocy w rozwiązywaniu 
problemów dnia codziennego (np. do-
stęp do lekarza, itp.). Efektem spotkań 
grupy samopomocowej było także za-
angażowanie uchodźców w działania 
lokalne, takie jak wspólne warsztaty, 
spacery po okolicy oraz wystawa rę-
kodzieła autorstwa obywateli Ukrainy.

Pracą socjalną obejmujemy wszystkie 
osoby, które do nas przychodzą, a po-
nad 20% z nich otaczamy wyłącznie tą 
pomocą. Pracownicy socjalni wspiera-
ją, w zależności od rejonu opiekuńcze-
go, od jednej do ośmiu rodzin. Formy 
tej pracy są rozmaite (przedstawione 
zostały w tabeli nr 1), niektóre z nich 
są typowe, podobne do tych, które re-
alizowaliśmy dotychczas, inne spe-
cyficzne, takie jakich do tej pory nie 
praktykowaliśmy. Na bazie dotychcza-
sowych doświadczeń w pracy socjalnej 
z uchodźcami z Ukrainy możemy najo-
gólniej powiedzieć, że praca ta polega 

Fot. MOPS w Zawierciu
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na wzmacnianiu tych osób i ich rodzin 
poprzez rozmowy wspierające, porad-
nictwo, informowanie, towarzyszenie 
oraz dobór innych usług i świadczeń 
materialnych, które pomogą poprawić 
ich sytuację życiową, w tym także po-
przez uczestnictwo w życiu społecz-
ności, do której należą oraz w życiu 
społeczności do której przybyli. W ra-
mach tej działalności pracownicy so-
cjalni współpracują z organizacjami 
społecznymi, wolontariuszami i różny-
mi osobami i rodzinami ze społeczno-
ści lokalnej oraz z różnymi sektorami 
samorządu lokalnego.

Formy najczęściej realizowanej 
pracy socjalnej z Ukraińcami

 ■ wsparcie emocjonalne dotyczące prze-
zwyciężenia trudnej sytuacji (+++);

 ■ motywowanie do poszukiwania 
ofert pracy/rejestracji w PUP (++);

 ■ informowanie o możliwości ubiega-
nia się o wsparcie, zgodnie z ustawą 
o świadczeniach rodzinnych. ZUS, 
wsparcie PCK oraz UNHCR (+++);

 ■ informowanie o możliwych for-
mach otrzymania pomocy finan-
sowej w ramach ustawy o pomocy 
społecznej (+++);

 ■ pomoc w formie niepieniężnej 
(ubrania, środki czystości) (+++);

 ■ pomoc w wyjaśnieniu zasad ubiega-
nia się o pomoc finansową w formie 
zasiłku rodzinnego na dzieci (++),

 ■ udzielanie informacji, wskazówek 
i pomocy w zakresie rozwiązywa-
nia aktualnych problemów życio-
wych (+++);

 ■ poinformowanie o możliwości 
udzielenia wsparcia psychologicz-
nego (++);

 ■ częste wizyty (szczególnie w pierw-
szym okresie pobytu) (++);

 ■ kontakty z instytucjami (np. z PUP) 
(++);

 ■ informowanie o możliwości podję-
cia zatrudnienia, otrzymania ubez-
pieczenia zdrowotnego, rejestracji 
w PUP (++);

 ■ motywowanie do rejestracji w PUP 
(++);

 ■ utrzymywanie stałego kontaktu 
z rodziną (+++);

 ■ informowanie o możliwości pobytu 
dzieci w świetlicy środowiskowej (+);

 ■ sporządzanie sprawozdania do 
sądu dotyczące sprawowanej opie-
ki nad dziećmi (+).

* liczba plusów (+) oznacza częstość 
udzielanego wsparcia

Jakie problemy napotykamy w pracy 
z osobami z Ukrainy? Jest ich sporo, 
najogólniej ujmując pierwsze dotyczą 
porozumiewania się w języku polskim, 
drugie specyficznej sytuacji, której do-
świadczają Ukraińcy jako osoby będą-
ce w sytuacji swojego rodzaju „dramatu 
uchodźczego”. Zdecydowana więk-
szość przybywających do Polski ukra-
ińskich ofiar wojny, ma trudności w po-
rozumiewaniu się w języku polskim, 
co stanowi spory problem w codzien-
nej komunikacji z nimi i w udzielaniu 
wsparcia. Wśród Ukraińców, objętych 
pomocą Ośrodka w Zawierciu, grupa, 
z którą można porozumieć się w języku 
polskim, i to w stopniu co najwyżej ele-
mentarnym, stanowi niespełna ¼ ogółu 
tych osób. O codziennych trudnościach, 
jakie napotykają pracownicy Ośrodka, 
opowiada dyrektorka placówki:

„Nie wolno zapominać o barierze języ-
kowej, która towarzyszyła podejmowa-
nym działaniom – wprawdzie wsparcie 
wolontariuszy było ogromne, ale prze-
cież przez wiele godzin pracownicy zo-
stawali sami, bez takiego wsparcia. Do-
piero z czasem udało nam się zatrudnić 
Ukrainkę, która od kilku lat mieszkała 
w Zawierciu, dzięki czemu dużo łatwiej 
było nam porozumiewać się z obywate-
lami Ukrainy, którzy uciekli przed woj-
ną. Sama wspominam sytuacje, w któ-
rych osoby przepełnione emocjami, 
próbowały coś załatwić, a my szukali-
śmy pomocy w technice i translatorach, 
które wprawdzie pomagały na pozio-
mie merytorycznym, ale przeszkadzały 
we wsparciu emocjonalnym.

Oczywiście w pierwszej kolejności trze-
ba było zabezpieczać takie potrzeby jak 
potrzeba dachu nad głową czy jedzenia, 
ale bardzo szybko zaczęły się objawiać 
inne problemy, z którymi również mu-
sieliśmy sobie poradzić. Stres, lęk, roz-
bicie emocjonalne, spowodowane tym 
problemy psychiczne i z uzależnienia-
mi – psychologowie z naszego Ośrodka 
w zasadzie w każdym momencie dnia 
reagowali na zgłoszenia. Nagle okazy-
wało się, że w Zawierciu pojawiły się 
dwie kobiety z Ukrainy, leczone psy-
chiatrycznie, które zostały bez leków. 
Albo w jednym z hoteli Ukrainka była 
w takim stanie psychicznym, że przez 
nadużywanie alkoholu prawie straci-
ła życie. Nagle w tym całym szeregu 
działań, które prowadziliśmy, pojawiła 
się refleksja nad tym, co ci ludzie czują, 
co przeżyli. Płakaliśmy przyjmując na 
punkcie starszych ludzi, z myślą, że ktoś 

wygnał ich z własnego kraju i że praw-
dopodobnie nigdy do niego nie wrócą. 
Byliśmy więc obciążeni fizycznie – zmę-
czeni ciągłą pracą, ale też wykończeni 
psychicznie namacalnością doświad-
czeń obywateli Ukrainy. Nie dość, że 
wszelkie media zasypały nas drama-
tycznymi informacjami o wojnie, to lu-
dzie doświadczeni tą wojną stali wła-
śnie przed nami, pozbawieni wszelkich 
dóbr materialnych, ale często pozbawie-
ni też części swoich rodzin, które zosta-
ły na Ukrainie, albo straciły tam życie 
w wyniku ataków ze strony Rosji”.

Jak pomagamy dzisiaj, czego uczymy 
się z doświadczeń w organizowaniu 
i realizowaniu różnych form wspierania 
Ukraińców? Dziś, po kilku miesiącach 
od wybuchu wojny możemy stwier-
dzić, że przywykliśmy do funkcjono-
wania w nowej rzeczywistości. Wyda-
je się, że zjawisko to było analogiczne, 
pod względem organizacji pomocy, do 
zjawiska związanego z sytuacją pan-
demii Covid-19. Musieliśmy w bardzo 
szybkim czasie nauczyć się funkcjono-
wać w zupełnie nowej rzeczywistości. 
Przyjąć dodatkowe działania jako nor-
mę w naszej codziennej pracy. Czas 
ten nauczył nas elastyczności i wyj-
ścia poza pewne utarte schematy czy 
ramy myślenia i działania. Była to na-
uka dla samorządu w ogóle, ale przede 
wszystkim dla pracowników pomocy 
społecznej, którzy to bezpośrednio sta-
wiali czoła problemom i rozwiązywa-
li je niemal codziennie. Obecnie wciąż 
zajmujemy się wypłatą świadczeń dla 
obywateli Ukrainy, ale i pracą socjalną 
na ich rzecz. Staliśmy się niejako inte-
gratorami społeczności ukraińskiej. Po-
magamy odnaleźć się im w otoczeniu, 
asystujemy w codziennym załatwianiu 
spraw. To inna praca niż ta skierowana 
do rodzin polskich, którym pomagamy. 
Łamiemy bariery językowe, szukamy 
dróg aktywizacji zawodowej dla tych-
że osób. Tak naprawdę każdego dnia 
budujemy ścieżkę współpracy mię-
dzy osobami, które wspierają w różny 
sposób przybyłych do nas Ukraińców, 
między kulturami polską i ukraińską, 
a przede wszystkim między nami Po-
lakami i Ukraińcami. 
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W obec dramatycznych wyda-
rzeń związanych z wojną 
w Ukrainie, Miasto Lublin 

pozostało solidarne ze swoim sąsiadem 
i zaoferowało konkretne wsparcie. Po-
łożenie Lublina blisko granicy z Ukra-
iną powoduje, że wielu uchodźców za-
trzymuje się w naszym mieście choćby 
na kilka dni. Niezbędnym zatem stało 
się zabezpieczenie całej struktury po-
mocowej tak, aby zapewnić wszystkim 
przybywającym godne warunki poby-
tu. Według badań ruchu turystyczne-
go, które prowadziło Miejskie Biuro 
Rozwoju Turystyki i Lokalna Organi-
zacja Turystyczna Metropolia Lublin, 
opartych na technologii geolokaliza-
cji użytkowników urządzeń mobil-
nych, w okresie luty-kwiecień ponad 
1,2 mln obywateli Ukrainy zatrzyma-
ło się w Lublinie przejazdem, a około 
138 tys. mieszkańców Ukrainy spędzi-
ło w Lublinie przynajmniej jedną noc. 
Największe liczby odnotowano w mar-
cu, kiedy przynajmniej z jednego noc-
legu w mieście Lublin skorzystało po-
nad 100 tys. osób, zaś odwiedzających 
Lublin bez noclegu było blisko 994 tys.

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie, 
Miasto Lublin w trybie pilnym urucho-
miło i cały czas kontynuuje pakiet dzia-
łań solidarnościowych i pomocowych 
na rzecz uciekających przed wojną 
obywateli Ukrainy. W pomoc zaanga-
żowane są Urząd Miasta Lublin, Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzinie Lubelski 
Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, 
organizacje pozarządowe oraz sami 
mieszkańcy. Wsparcia udziela oko-
ło 2 tys. wolontariuszy, w tym ponad 
460 tłumaczy.

Udzielaniem pomocy i informacji oso-
bom z Ukrainy oraz koordynacją pracy 
organizacji pomocowych i wolontariu-
szy, zajmuje się Lubelski Społeczny Ko-
mitet Pomocy Ukrainie. Jego struktura 
opiera się na kilkunastu sekcjach odpo-
wiadających na potrzeby uchodźców. 
Pod specjalnie utworzonym numerem 
telefonu Komitet prowadzi infolinię dla 
osób przybywających z Ukrainy. Komi-
tet zapewnia m.in. pomoc prawną oraz 
wsparcie psychologów, ponadto wolon-
tariusze udzielają pomocy jako tłumacze 
w punktach recepcyjnych i mieszkal-
nych, a także przy załatwianiu spraw 
urzędowych. Komitet, wspierany przez 
Miasto, zajmuje się także koordynacją 
działań w zakresie przydzielania miejsc 
zakwaterowania w domach prywatnych. 
Za pośrednictwem miejskiego Contact 
Center również można zgłosić pokój, 
mieszkanie, dom na czasowy pobyt dla 
obywateli Ukrainy. Organizatorami Lu-
belskiego Społecznego Komitetu Pomo-
cy Ukrainie są Stowarzyszenie Homo 
Faber, Fundacja Kultury Duchowej Po-
granicza, Fundacja Instytut na rzecz Pań-
stwa Prawa, Urząd Miasta Lublin oraz 
jednostki organizacyjne miasta.

W 7 lokalizacjach Lublina działa-
ją interwencyjne punkty noclegowe, 
w których może znaleźć miejsce po-
nad 1000 osób. W szczytowym mo-
mencie było ich 16 i oferowały ponad 
2 tys. miejsc. Do tej pory w miejskich 
punktach zakwaterowania udzielo-
no ponad 181 tys. noclegów i wydano 
ponad 254 tys. posiłków. W miejscach 
noclegowych działają zespoły pierw-
szego kontaktu świadczące pomoc psy-
chologiczną i językową.

Bieżący rok przyniósł nam nieoczekiwane wyzwanie w postaci wsparcia niespotykanej dotąd liczby 
uchodźców wojennych z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy. To wyzwanie podjęli wspólnie zarówno  
pracownicy instytucji i jednostek samorządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych jak 
i mieszkańcy Lublina.

Wsparcie dla uchodźców
wojennych z Ukrainy 
w Lublinie

Katarzyna Fus

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie



60 TEMAT NUMERU WOJNA A POLITYKA SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Lublinie koordynuje punkty czaso-
wego pobytu uchodźców przy wspar-
ciu wolontariuszy z lubelskich orga-
nizacji pozarządowych – począwszy 
od uruchomienia punktów, po dbanie 
o systematyczne zaopatrzenie, pozyski-
wanie darów rzeczowych oraz zabez-
pieczanie najistotniejszych potrzeb za-
kwaterowanych tam osób. Dodatkowo, 
przy współpracy z Wydziałem Zdro-
wia i Profilaktyki UM Lublin, zorgani-
zowano w punktach miejsca, w których 
dyżury pełnią wyznaczeni lekarze pe-
diatrzy, tak aby najmłodsi obywatele 
Ukrainy mogli jak najszybciej skorzy-
stać z ich poradnictwa.

W pierwszych tygodniach wojny z in-
terwencyjnych miejsc noclegowych ko-
rzystało dziennie blisko 2 000 obywateli 
Ukrainy. Codzienna pomoc pracowni-
ków MOPR w Lublinie obejmuje: mo-
nitorowanie funkcjonowania punktu, 

zapotrzebowanie na catering (uwzględ-
niające zalecenia lekarskie co do stoso-
wanej diety), dbanie o zabezpiecze-
nie artykułów spożywczych, środków 
czystości i higieny osobistej, odzieży 
i obuwia, dbałość o porządek na terenie 
punktu i współpraca z gospodarzem 
obiektu, sporządzanie 3 razy dzien-
nie raportów dotyczących obłożenia 
punktu na potrzeby Wydziału Bezpie-
czeństwa Mieszkańców i Zarządzania 
Kryzysowego UM Lublin, prowadze-
nie rejestru zakwaterowania obywateli 
Ukrainy oraz dystrybucję ulotek zawie-
rających ważne informacje dotyczące m. 
in. instytucji pomocowych wraz z da-
nymi teleadresowymi w języku ukraiń-
skim. Łącznie, blisko 200 pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Lublinie było zaangażowanych w ob-
sługę miejskich punktów tymczasowe-
go zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Ponadto pracownicy MOPR udziela-
ją wsparcia w uzyskaniu niezbędnych 
dokumentów, numerów PESEL, po-
zyskaniu przysługujących świadczeń 
czy skorzystaniu z oferty międzyna-
rodowych organizacji humanitarnych. 
W punktach tymczasowego zakwate-
rowania odbywają się także zajęcia dla 
dzieci, prowadzone przez animatorów.

Co istotne mieszkańcy punktów mają 
zapewnione całodzienne wyżywienie. 
Na rzecz zakwaterowanych w punktach 
obywateli Ukrainy od dnia 26 lutego 
do dnia 25 sierpnia wydano 83679 śnia-
dań, 86866 obiadów, 82731 kolacji. 
Wartość śniadań, kolacji oraz obiadów 
zamówionych z cateringu wyniosła 
1776528 zł. Należy podkreślić, że pra-
cownicy MOPR pełniący rolę koordyna-
torów punktów, aktywnie uczestniczą 
w rozdysponowywaniu i wydawaniu 
posiłków.

Niezwykle istotnym działaniem, nad-
zorowanym przez pracowników 
MOPR w Lublinie, jest wsparcie w or-
ganizacji wizyt lekarskich i monito-
rowaniu procesu leczenia poprzez 
kontakt z przedstawicielami służby 
zdrowia, pilnowaniu terminów umó-
wionych wizyt lekarskich, realizacji 
recept (w przypadku kiedy obywatel 
Ukrainy nie posiada własnych środ-
ków finansowych, koszt recept pokry-
wany jest ze środków pozyskanych od 
darczyńców i sponsorów, np. lokalne 
parafie, osoby prywatne). W związku 
z traumatycznymi przeżyciami zwią-
zanymi z wojną, wiele osób wyma-
gało również wsparcia psychologicz-
nego oraz specjalistycznego leczenia 
psychiatrycznego.

W pierwszych 
tygodniach wojny 
z interwencyjnych 
miejsc 
noclegowych 
korzystało 
dziennie blisko 
2000 obywateli 
Ukrainy. 
Codzienna pomoc 
pracowników 
MOPR w Lublinie 
obejmuje: 
monitorowanie 
funkcjonowania 
punktu, 
zapotrzebowanie 
na catering, 
dbanie 
o zabezpieczenie 
artykułów 
spożywczych, 
środków czystości 
i higieny osobistej, 
odzieży oraz 
obuwia

Fot. MOPR w Lublinie
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Pracownicy Centrum Interwencji Kry-
zysowej w Lublinie współuczestniczy-
li w organizacji pomocy interwencyjnej 
i psychologicznej uchodźcom w miej-
scach tymczasowego zakwaterowania. 
Udzielali wsparcia zarówno osobom tam 
zakwaterowanym jak i uchodźcom gosz-
czonym przez mieszkańców Lublina oraz 
rodzinom udzielającym im schronienia.

CIK od 3 marca 2022 roku uruchomi-
ło specjalną linię telefoniczną, która 
działała 6 dni w tygodniu, świadcząc 
pomoc psychologiczną w języku ukra-
ińskim. Ponadto całą dobę prowadzony 
jest dyżur mobilnego psychologa, aby 
w razie konieczności natychmiastowe-
go udzielenia wsparcia dojechać na 
miejsce zgłoszenia o każdej porze dnia, 
czy nocy. Centrum pozyskało do stałej 
współpracy wolontariuszy ukraińsko-
języcznych – psychologów i studentów 
psychologii. Wolontariusze obsługiwali 
infolinię, oraz wspierali psychologów 
i interwentów Centrum w tłumaczeniu 
rozmów z uchodźcami.

Ponadto prowadzone były systema-
tyczne wizyty psychologów i wolon-
tariuszy w miejskich punktach nocle-
gowych, w celu identyfikacji potrzeb 
i natychmiastowego udzielania pomo-
cy. Utrzymywany był również stały 
kontakt z koordynatorami punktów, 
w celu monitorowania sytuacji. Podję-
to kilkaset interwencji w miejscach po-
bytu, udzielono także wsparcia wielu 
rodzinom w siedzibie CIK w formie 
pomocy psychologicznej, terapeutycz-
nej indywidualnej i rodzinnej. Każdy 
zgłaszający się o pomoc obejmowany 
był i jest wsparciem specjalisty. Stale 
udzielane jest wsparcie poprzez Cało-
dobowy Telefon Zaufania.

Miasto wprowadziło również udogod-
nienia w korzystaniu z miejskiej infra-
struktury, rezygnując z tymczasowego 
pobierania opłat. Obywatele Ukrainy, 
którzy w wyniku działań wojennych 
szukają schronienia w naszym mieście, 
mogli do końca czerwca podróżować 
nieodpłatnie komunikacją miejską oraz 
korzystać z bezpłatnego postoju samo-
chodów osobowych w Strefie Płatnego 
Parkowania. Kolejne działania pomoco-
we dotyczyły także zwolnienia z opłat 
za wyżywienie i zakwaterowanie wy-
chowanków miejskich burs szkolnych 
oraz z opłat za lubelskie przedszkola.

Lublin organizuje również pomoc hu-
manitarną dla Ukrainy. Odbywa się 

to we współpracy z miastami partner-
skimi i zaprzyjaźnionymi. Do naszego 
miasta trafiają z całej Europy transpor-
ty z najpotrzebniejszymi produktami, 
m.in.: z Francji, Niemiec, Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Dzięki ścisłej współpracy z prywat-
nymi darczyńcami i sponsorami, 
przedstawicielami innych instytucji 
i służb miejskich, a także organizacja-
mi pozarządowymi, m. in. Między-
narodową Federacją Stowarzyszeń 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca, Caritas Archidiecezji Lu-
belskiej, Stowarzyszeniem Homo Fa-
ber, Centrum Wolontariatu w Lublinie, 
udało się pozyskać na rzecz potrzebu-
jących obywateli Ukrainy wiele ar-
tykułów spożywczych i przemysło-
wych. Wszystkie pozyskane produkty 
są sortowane i rozdysponowywane 
według potrzeb do punktów noclego-
wych. Miasto uruchomiło także punkt 

wydawania paczek żywnościowych 
i suchego prowiantu osobom ucieka-
jącym przed wojną w Ukrainie, prze-
bywającym w prywatnych lokalach. 
Blisko 90 tirów z pomocą humanitar-
ną trafiło już do Lublina, natomiast 
100 transportów z pomocą humanitar-
ną zostało przekazanych do Ukrainy.

Miasto oferuje również pomoc w kwe-
stiach związanych z rynkiem pracy. 
Jedną z form jest gromadzenie infor-
macji na temat możliwości zatrudnie-
nia obywateli Ukrainy w firmach pro-
wadzących działalność gospodarczą 
w Lublinie lub w województwie lu-
belskim. Inicjatywa ta spotkała się 
z dużym zainteresowaniem i silnym 
odzewem lubelskich pracodawców. 
Dodatkowo, dostępne jest internetowe 
narzędzie, za pośrednictwem którego 
to obywatele Ukrainy mogą zgłosić 
chęć podjęcia pracy w Lublinie, okre-
ślając przy tym swoje kompetencje, 
umiejętności językowe, czy posiadane 
doświadczenie. Ponadto, Lublin jako 
pierwsze miasto w Polsce uruchomiło 
pilotażowy program zatrudnienia in-
terwencyjnego uchodźców. W ramach 
programu „Cash for Work”, z końcem 
marca w lubelskich szkołach pracę roz-
poczęli pedagodzy z Ukrainy, a ukra-
ińscy psychologowie zostali zatrud-
nienie w Specjalistycznej Poradni dla 
Rodzin MOPR w Lublinie. Program 
„Cash for Work” ma na celu wsparcie 
samorządów i organizacji pozarządo-
wych w rozszerzeniu działań na rzecz 
uchodźców z Ukrainy. Jest on realizo-
wany przez Polskie Centrum Pomocy 
Międzynarodowej (PCPM) we współ-
pracy z Miastem Lublin oraz Lubel-
skim Społecznym Komitetem Pomocy 
Ukrainie. Fundacja PCPM wypłaca wy-
nagrodzenie, a samorząd lub inna or-
ganizacja partnerska jest odpowiedzial-
na za ustalanie zadań dla pracownika 
i nadzór nad jego codzienną pracą.

Kolejny obszar działań Miasta to edu-
kacja ukraińskich dzieci i młodzieży. 
Zainteresowani uczniowie z Ukrainy 
przyjmowani są do lubelskich szkół 
i dołączani do istniejących klas, a dzie-
ci do przeszkoli. Placówki pomaga-
ją w skompletowaniu podręczników, 
zeszytów i pomocy naukowych. Mia-
sto przydziela również dodatkowe, 
bezpłatne lekcje języka polskiego dla 
dzieci cudzoziemców uczęszczających 
do lubelskich szkół, które nie znają ję-
zyka polskiego albo znają go na po-
ziomie niewystarczającym. Dla osób, 
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które wymagają dostosowania procesu 
kształcenia do ich potrzeb i możliwości 
edukacyjnych, zorganizowano oddzia-
ły przygotowawcze. Dzieci i uczniowie, 
będący obywatelami Ukrainy, mogą 
korzystać z pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej zarówno w szkołach, 
jak i w wybranych poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych. Z kolei 
dla najmłodszych ukraińskich dzieci 
przygotowano miejsca w lubelskich 
żłobkach. Działania na rzecz dzieci 
i młodzieży z Ukrainy wspierają tak-
że miejskie instytucje kultury ze swoją 
ofertą edukacyjno-kulturalną.

W celu kompleksowej i sprawnej ob-
sługi administracyjnej uchodźców 
utworzono dwa Centra Pomocy Oby-
watelom Ukrainy. Obok stanowisk do 
nadania numeru PESEL, znajdowały 
się tam również stanowiska Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miej-
skiego Urzędu Pracy. Miasto realizuje 
również obsługę świadczeń 40+ oraz 
300+. Dodatkowo, działają liczne in-
folinie i numery wsparcia, pod który-
mi zarówno przybywający do Lublina 
obywatele Ukrainy, jak i mieszkańcy 
Lublina oferujący im pomoc, mogą 
uzyskać niezbędne informacje.

Dodatkową pomocą ze strony Miasta 
Lublin w ramach zadań własnych, re-
alizowaną przez MOPR w Lublinie, jest 
pomoc obywatelom Ukrainy w formie 
posiłku i zasiłku celowego na posiłek 

dla dzieci i młodzieży w szkole oraz 
posiłku i zasiłku celowego na wyży-
wienie dzieci w przedszkolu. W ra-
mach zadań z ustawy o pomocy spo-
łecznej zapewniono: 1 594 dzieciom 
jeden gorący posiłek w szkole lub 
przyznano zasiłek celowy na zakup 
posiłku oraz 386 dzieciom wyżywie-
nie w przedszkolu.

Świadczona jest także pomoc w zakre-
sie przyznawania i wypłaty świadczeń 
rodzinnych obywatelom Ukrainy. Na 
dzień dzisiejszy pomoc w formie świad-
czeń rodzinnych otrzymały 933 osoby 
na łączną kwotę 757 600,90 zł.

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy z dnia 
12 marca 2022 roku o pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa, 
MOPR w Lublinie prowadzi również 
nadzór nad realizacją praw i obowiąz-
ków opiekuna tymczasowego. Opiekun 
tymczasowy zostaje ustanawiany na 
podstawie postanowienia Sądu Opie-
kuńczego, dla małoletniego obywatela 
Ukrainy, który przebywa na terytorium 
RP bez opieki osób dorosłych odpowie-
dzialnych za niego zgodnie z prawem 
obowiązującym w Polsce. Do chwili 
obecnej tutejszy Ośrodek prowadzi nad-
zór nad 233 opiekunami tymczasowymi 

ustanowionymi dla 296 małoletnich 
obywateli Ukrainy.

W celu koordynacji wszystkich po-
dejmowanych przez Miasto działań 
pomocowych na rzecz Ukrainy, Pre-
zydent Miasta Lublin powołał Peł-
nomocnika ds. pomocy obywatelom 
Ukrainy uciekającym przed działania-
mi wojennymi. Do jego zadań należy 
w szczególności: koordynowanie we 
współpracy z Miejskim Centrum Za-
rządzania Kryzysowego i Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lubli-
nie działań w zakresie funkcjonowania 
miejsc zakwaterowania, tworzonych 
przez Miasto, przygotowanie i wdraża-
nie procesów związanych z obsługą ad-
ministracyjną uchodźców oraz koordy-
nowanie, we współpracy z właściwymi 
wydziałami i jednostkami Urzędu Mia-
sta Lublin, pomocy charytatywnej od 
podmiotów zewnętrznych.

Dzięki zaangażowaniu samorządu, or-
ganizacji pozarządowych i mieszkań-
ców, Miasto Lublin zbudowało spraw-
ny system kompleksowego wsparcia 
obywateli Ukrainy. Musimy jednak 
cały czas pamiętać o tym, że wojna 
trwa nadal, zatem przed nami jeszcze 
szereg działań o charakterze długofalo-
wym i integracyjnym, do czego już sta-
ramy się przygotowywać, nawiązując 
ścisłą współpracę z organizacjami mię-
dzynarodowymi takimi jak UNICEF, 
czy UNHCR. 
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N iespotykana jak dotąd skala 
napływu uchodźców spowo-
dowała, zwłaszcza w pierw-

szych tygodniach, liczne społecz-
ne akcje pomocowe, a ustawodawcę 
przymusiły do pilnego procedowania 
projektów aktów prawnych regulują-
cych status przybywających obywateli 
Ukrainy.

Według danych Straży Granicznej, pu-
blikowanych systematycznie w me-
diach społecznościowych, od 24 lute-
go, czyli dnia początku agresji Rosji, 
granicę polsko-ukraińską przekroczyło 
prawie 7 mln uchodźców z Ukrainy, do 
pierwszych dni października 2022 roku 
na Ukrainę wróciło ponad 5 mln osób.

Napływ ogromnej grupy ludzi, w krót-
kim czasie implikował konieczność or-
ganizowania, często ad hoc, różnych 
form wsparcia, począwszy od pierw-
szej pomocy już przy samej granicy, 
przez organizację tymczasowego miej-
sca zamieszkania, a w perspektywie 
długofalowej, często pomocy w znale-
zieniu pracy, stałego mieszkania. Zo-
bowiązanie, oparte jak się zdaje przede 
wszystkim na głęboko ludzkiej potrze-
bie wspomożenia osób, które bez wła-
snej winy, zmuszone zostały do porzu-
cenia w kilka godzin wszystkiego, co 

stanowiło o ich poczuciu bezpieczeń-
stwa i stabilizacji, na rzecz niepewnej, 
nieznanej, ale odległej od miejsca zbroj-
nej napaści – przyszłości.

Wielką rolę w procesie organizacji po-
mocy odegrały zarówno organizacje 
pozarządowe, jednostki samorządu te-
rytorialnego, ale także, a może przede 
wszystkim osoby fizyczne i przedsię-
biorcy, którzy na miarę swoich możli-
wości przygotowywali tak transporty 
pomocy humanitarnej, jak i pomoc na 
miejscu, gdzie przybywali uchodźcy.

Już z pobieżnych obserwacji sytuacji 
społecznej w pierwszych tygodniach 
agresji rosyjskiej, można było wysnuć 
wniosek o niespotykanej dotąd skali 
zaangażowania, w sytuacji kryzyso-
wej, w sposób oczywisty uzupełniają-
cej, działanie administracji rządowej 
i samorządowej.

Autorzy opracowania mieli okazję tak 
obserwować, jak i uczestniczyć w róż-
nych formach niesienia pomocy w Kra-
kowie i okolicznych miejscowościach. 
Niewątpliwie, sytuacja w jakiej znala-
zły się jednostki samorządu, wymusiła 
tworzenie nowych, dotąd nieznanych, 
bo przecież niepotrzebnych, podmio-
tów, struktur, czy przekształcania 

Okoliczności zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę, pozostają notoryjnie znane. Od pierw-
szych dni ataków, niosących tragiczne skutki społeczne i gospodarcze, Polska stała się naturalnym 
celem ucieczki, zwłaszcza kobiet i dzieci, chroniących swoje zdrowie i życie.

Lekcja pomagania czy 
test odpowiedzialności 
państwa?

Kilka uwag o pomocy  
dla uchodźców wojennych 
z Ukrainy

Ewelina Zdebska

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Wojciech Glac

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
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obiektów użyteczności publicznej, do 
celów mieszkalnych.

W Krakowie, jednym z istotnych dzia-
łań jak się zdaje, było utworzenie 
dwujęzycznej platformy informacyj-
nej, w ramach portalu otwartykrakow.
pl, gdzie systematycznie publikowane 
były zarówno informacje dotyczące 
kwestii formalnych i organizacyjnych, 
jak i dotyczących fizycznej pomocy – 
miejsc jej udzielania, rodzajów i form.

Niespotykanym w swojej skali było 
przekształcenie do celów mieszkalnych 
niedziałającego centrum handlowego 
Plaza, które dzięki współpracy spółki 

deweloperskiej i Miasta Krakowa, któ-
remu obiekt oddany został w użytko-
wanie na konieczny czas, stało się miej-
scem zamieszkania dla blisko 400 osób. 
W tym samym obiekcie przez kilka 
miesięcy działała Szafa Dobra – miej-
sce, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogli 
bezpłatnie i w komfortowych warun-
kach otrzymać potrzebną odzież.

Niezliczone zdają się być indywidualne 
zbiórki najpotrzebniejszych materiałów, 
żywności, leków i środków opatrun-
kowych, które ciężarówkami, a także 
mniejszymi transportami były przewo-
żone przez granicę, przez odważnych 
i zasługujących na najwyższe uznanie 
kierowców, którzy niejednokrotnie ry-
zykowali własne zdrowie i życie, udając 
się w rejony najbliższe frontowi.

Wypada autorom wspomnieć o akcjach 
pomocowych, organizowanych przez 
społeczności akademickie wszystkich 
chyba krakowskich uczelni. Studenci 
Instytutu Spraw Społecznych i Zdro-
wia Publicznego UP w Krakowie zor-
ganizowali w marcu i kwietniu zbiórkę, 
dzięki której kilkadziesiąt ton pomocy 
humanitarnej, w tym niezwykle po-
trzebnych wówczas leków, trafiło do 

szpitali dziecięcych, hospicjów, domów 
pomocy dla osób niepełnosprawnych. 
Wielkim wyzwaniem, na które napoty-
kali najpewniej wszyscy organizatorzy 
pomocy był transport. W tym przypad-
ku, wykorzystane zostały wszelkie do-
stępne środki, w tym kolej, która przez 
kilka tygodni była zasadniczym środ-
kiem transportu do najodleglejszych, 
a objętych wojną rejonów Ukrainy.

Z pewnością poddana licznym anali-
zom i badaniom będzie postawa spo-
łeczna i zaangażowanie, z jakim or-
ganizowano i zorganizowano swoisty 
system pomocy, obejmujący tak pomoc 
humanitarną, jak i lokalną. Z ograniczo-
nej jeszcze, z obiektywnych przesłanek 
perspektywy, wskazać jednak można, 
co nie będzie najpewniej stanowiło tezy 
postawionej bez racjonalnej podstawy, 
że wielomiesięczne zaangażowanie licz-
nych grup ludzi, wpłynie na kształto-
wanie wrażliwości społecznej, już tylko 
poprzez samo doświadczenie i udział 
w tych przedsięwzięciach.

Można mówić, jak się zdaje, że przed-
sięwzięcia jakie podjęły liczne grupy 
społeczne, stanowiły swoistą lekcję 
pomagania.

Fot. MON Ukrainy

http://otwartykrakow.pl
http://otwartykrakow.pl
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O ile organizacja pomocy o charakterze 
fizycznym mogła i odbywała się często 
opierając się na zasobach społecznych, 
nie wymagając szczególnych rozwiązań 
systemowych, o tyle napływ miliono-
wej grupy ludzi postawił ustawodawcę 
przed wyzwaniem, wymagającym nie-
zwłocznego działania, pozwalającego 
na z jednej strony uregulowanie statu-
su osób przybywających, z drugiej – da-
jących możliwość pewnej kontroli, jaką 
musi mieć państwo.

Zasadniczym rozwiązaniem prawnym, 
dedykowanym uchodźcom, było uchwa-
lenie stanowiącej wyjątkowy w syste-
mie akt, Ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa. Usta-
wodawca przełamał w Ustawie zasadę 
nie retroaktywności prawa, ustalając, że 
obowiązuje ona osoby, które przekro-
czyły granicę od 24 lutego 2022 roku.

Ustawa ta wprowadziła szczególne 
uprawnienia, a także nowe instytucje 
prawa, dotąd niespotykane w systemie.

Ważkie wydaje się 
zagwarantowanie 
uprawnienia 
dostępu do 
pomocy społecznej, 
świadczenia 
wychowawczego, 
świadczeń 
rodzinnych, 
świadczenia dobry 
start, rodzinnego 
kapitału 
opiekuńczego czy 
dofinansowania 
dotyczącego 
obniżenia opłaty 
rodzica za pobyt 
dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym 
lub u dziennego 
opiekuna

Obywatele Ukrainy, którzy na skutek 
rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczy-
znę, mogą legalnie przebywać w Pol-
sce przez 18 miesięcy licząc od dnia 
24 lutego 2022 roku. Dotyczy to osób, 
które przybyły do Polski z Ukrainy 
i zadeklarowały zamiar pozostania na 
terytorium RP. W celu ułatwienia wy-
konywania zadań państwa na rzecz 
uchodźców, a także umożliwienia reje-
stracji pobytu, wprowadzono obowią-
zek uzyskania numeru PESEL, którego 
posiadanie otwiera dostęp do prawem 
przepisanych instytucji.

Na mocy przepisów szczególnych cy-
towanej Ustawy, zagwarantowany zo-
stał dostęp obywatelom Ukrainy do 
polskiego rynku pracy, otwarto także 
możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Oprócz wsparcia socjalnego, w postaci 
niepieniężnej, obywatele Ukrainy mo-
gli ubiegać się o jednorazowe świad-
czenie pieniężne na utrzymanie w wy-
sokości 300 zł na osobę.

Ważkie wydaje się zagwarantowa-
nie uprawnienia dostępu do pomocy 
społecznej, świadczenia wychowaw-
czego, świadczeń rodzinnych, świad-
czenia dobry start, rodzinnego kapita-
łu opiekuńczego, czy dofinansowania 
dotyczącego obniżenia opłaty rodzica 
za pobyt dziecka w żłobku, klubie dzie-
cięcym lub u dziennego opiekuna.

Każdy obywatel Ukrainy legalnie prze-
bywający w Polsce ma zagwarantowa-
ny także dostęp do publicznego syste-
mu ochrony zdrowia, na tych samych 
zasadach, co obywatele polscy.

Ustawa wprowadziła także nieznaną 
dotąd funkcję opiekuna tymczasowe-
go. Ustawodawca przewidział bowiem, 
mając na względzie okoliczności w ja-
kich przed agresją uciekali uchodźcy, że 
część małoletnich przybywających do 
Polski, może tego dokonać – z różnych 
przyczyn – bez opiekunów prawnych.

W stosunkowo odformalizowanej 
procedurze o ustanowieniu opiekuna 
tymczasowego, zyskującego w istocie 
uprawnienia zbliżone do opiekuna 
prawnego osoby małoletniej, decyduje 
Sąd opiekuńczy w postępowaniu nie-
procesowym. W pierwszej kolejności 
dążąc do zachowania więzi rodzin-
nych, a dopiero dalej ustalając opieku-
na spośród osób obcych, ale dających 

rękojmię prawidłowego wykonywania 
opieki.

Z praktyki autorzy mogą wskazać, 
że wśród licznych pytań dotyczących 
kwestii prawnych i formalnych pod-
czas dyżurów w różnych miejscach 
pobytu uchodźców, sprawy dotyczące 
opieki nad dziećmi i możliwości podej-
mowania pracy, a także sprawy zwią-
zane z edukacją dzieci były najczęściej 
poruszanymi.

Wydaje się, co oczywiście wymagać bę-
dzie licznych, pogłębionych analiz, tak 
prawnych, jak i społecznych, że przy-
najmniej część działań podejmowanych 
przez państwo sprawdziło się, było 
skuteczne i potrzebne, tym samym 
przeszliśmy pozytywnie test odpowie-
dzialności. Nie byłby on jednak możli-
wy do zaliczenia, bez zaangażowania 
tych, którzy nie pozostali obojętni. 
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I nwazja Federacji Rosyjskiej na Ukra-
inę rozpoczęła się w dniu 24 lutego 
2022 roku, jednak należy podkreślić, 

że zdarzenie to stanowi przejaw eskala-
cji konfliktu trwającego od 2014 roku. 
Wydarzenie to i dotychczasowe jego 
następstwa odmieniły oblicze nie tylko 
obu pozostających w konflikcie krajów, 
ale zdążyły też wycisnąć piętno na pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Ukrainę opuściło ok. 8 mln migrantów, 
z czego do Polski przybyło ok. 4,4 mln 
jej obywateli. Według danych Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych na obszarze 
Europy (szczególnie w Polsce, Rumu-
nii, Mołdawii, na Słowacji i Węgrzech) 
znajduje się łącznie 5,3 mln uchodźców. 
Oznacza to, że na terytorium Polski, 
w zestawieniu z krajami europejskimi 
przebywa ok. 83% obywateli Ukrainy, 
uciekających przed okrutnymi realiami 
wojny, zaś w skali globalnej na terenie 
Rzeczpospolitej mieszka obecnie ok. 
55% mieszkańców tego państwa1. Roz-
wiązanie powstałego kryzysu uchodź-
czego wymaga interwencji nie tylko 
władz rządowych, lecz także organiza-
cji trzeciego sektora. W tej trudnej sytu-
acji szczególną rolę zdają się pełnić OPP, 
funkcjonujące w siedmiu sferach działal-
ności pożytku publicznego:

 ■ charytatywnej;
 ■ pomocy społecznej;
 ■ na rzecz integracji cudzoziemców;
 ■ na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka;

W wyniku kryzysu uchodźczego na obszarze Polski znajduje się ok. 4,4 mln obywateli Ukrainy. Sytuacja 
ta wymaga podjęcia zróżnicowanych działań pomocowych, zwłaszcza przez organizacje trzeciego sek-
tora. Szczególną rolę odgrywają w tym przypadku przemyskie organizacje pożytku publicznego (OPP), 
które udzielają pomocy obywatelom Ukrainy najczęściej w formie bezpośredniej oraz doraźnej.

Wsparcie udzielane 
obywatelom Ukrainy

przez organizacje pożytku 
publicznego z Przemyśla

Krzysztof Jamroży

Uniwersytet Rzeszowski

 ■ ochrony i promocji zdrowia;
 ■ pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, 

katastrof, konfliktów zbrojnych oraz 
wojen w kraju i za granicą;

 ■ ratownictwa i ochrony ludności.

W niniejszym opracowaniu przeanali-
zowano rodzaje wsparcia udzielanego 
obywatelom Ukrainy przez przemyskie 
OPP, które działają przynajmniej w jed-
nej z siedmiu wymienionych sfer pożyt-
ku publicznego. Wybór miejsca badań 
nie jest przypadkowy, bowiem właśnie 
w tym podkarpackim mieście na pra-
wach powiatu zogniskowano działania 
pomocowe dla uchodźców z Ukrainy. 
Dane opracowane zostały na podstawie 
analizy stron internetowych oraz profili 
na Facebook’u przemyskich organizacji 
pożytku publicznego.

W Przemyślu działa siedemnaście OPP, 
które funkcjonują w siedmiu wspo-
mnianych sferach pożytku publicz-
nego. Jednakże aktywne działania na 
rzecz obywateli ukraińskich deklaruje 
na swoich stronach internetowych lub 
profilach na Facebook’u jedynie osiem 
organizacji pożytku publicznego.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej 
we współpracy z Zarządem Głównym 
PSD organizowało przekazanie darów 
od diabetyków z Belgii dla chorują-
cych na cukrzycę obywateli Ukrainy. 
Ta OPP dostarcza także informacje Po-
lakom, którzy pomagają uchodźcom. 
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Przykładem jest sformułowanie komu-
nikatu w języku polskim i ukraińskim, 
dotyczącego sposobu przekazywania 
glukometrów dla uchodźców i za-
wierającego wyjaśnienie kwestii róż-
nicy w skali pomiaru cukru w Polsce 
i w Ukrainie oraz sposobu jego prze-
liczania przy zastosowaniu polskich 
urządzeń.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalec-
twem Oddział w Przemyślu zrealizo-
wało z kolei projekt zatytułowany „Po-
moc dla Ukrainy – zakup namiotów”. 
Akcja została sfinansowana w ramach 
darowizny przekazanej przez Fundację 
PGE. Polegała ona na nabyciu i prze-
kazaniu namiotów wraz z kompletnym 
wyposażeniem władzom Urzędu Miej-
skiego we Lwowie i Truskawcu, które 
z kolei rozdysponowały je dla ukraiń-
skich obywateli.

Stowarzyszenie „Ruch Kobiet do Wal-
ki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA” 
we współpracy z Fundacją Wsparcie 
na Starcie – zdrowe piersi oraz mar-
ką Panache Lingerie prowadziło akcję 
rozpropagowywania informacji o moż-
liwości skorzystania ze wsparcia bra-
fitterki przez obywatelki Ukrainy 
oraz otrzymania przez nie biustono-
szy (łącznie przygotowano 5500 kom-
pletów bielizny). Informacje o prowa-
dzonej akcji zredagowano zarówno 
w języku polskim, jak i ukraińskim. 
Jak podkreśla autorka postu – intencją 
organizatorów w tej trudnej sytuacji 
było budowanie namiastki normalno-
ści, w tym również dbałość o podsta-
wowe potrzeby kobiet związane z co-
dziennym ubiorem.

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla 
i Regionu przekazało Oddziałowi Gi-
nekologiczno-Położniczemu Woje-
wódzkiego Szpitala w Przemyślu po-
duszki, obuwie pod prysznic, pantofle, 
koce polarowe, koszule nocne oraz bie-
liznę z przeznaczeniem dla uchodźczyń 
z Ukrainy. Z kolei Centrum Humani-
tarnemu w Przemyślu stowarzyszenie 
przekazało komplety pościeli jednora-
zowej, koce polarowe, szampony, ma-
ski do włosów, mydła, pasty do zębów, 
produkty spożywcze (w tym słodycze 
dla dzieci) oraz maskotki. Towarzystwo 
wsparło również pracujących w Prze-
myślu wolontariuszy. Otrzymali oni 
kamizelki odblaskowe oraz worki na 
śmieci, niezbędne do utrzymania czy-
stości w wyznaczonych punktach po-
mocy obywatelom Ukrainy.

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle 
Chorym „jerzyk” w marcu 2022 roku 
przekazała transport pomocy huma-
nitarnej dla ludności ukraińskiej, po-
szkodowanej podczas działań wo-
jennych. Pracownicy tej organizacji 
pozarządowej osobiście organizowali 
natomiast wydawanie posiłków, pra-
cowali w tymczasowych noclegow-
niach (w I Liceum Ogólnokształcącym 
i Szkole Podstawowej nr 5 w Przemy-
ślu) oraz pomagali aranżować miejsca 
pobytu dla uchodźców na terenie Pol-
ski, zapewniając im również transport 
do tych punktów. Wsparcie udzielane 
obywatelom Ukrainy przez Fundację 
Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym 
„jerzyk” miało charakter doraźny.

International Police Association Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Poli-
cji – Sekcja Polska – Region Przemyśl 
podjęła się przeprowadzenia zbiórki 
pieniędzy na zakup środków technicz-
nych (niestety nie sprecyzowano, ja-
kich) oraz medycznych dla policjantów 

Organizacje 
pożytku 
publicznego 
skupiają się 
głównie na pomocy 
bezpośredniej 
oraz doraźnej, 
która kierowana 
jest zarówno 
do uchodźców 
z Ukrainy, jak 
i jej obywateli, 
którzy pozostali 
w sferze działań 
wojennych. Do 
najczęstszych form 
wsparcia należy 
przygotowanie 
posiłków/paczek 
żywnościowych, 
dostarczanie 
wsparcia 
medycznego, 
odzieży, obuwia, 
pościeli, artykułów 
higienicznych, 
zabawek oraz 
organizowanie 
zakwaterowania dla 
osób uciekających 
przed wojną

Fot. MON Ukrainy

https://www.facebook.com/PanachePolska/?__cft__%5b0%5d=AZX0jd-JfEac3pYiM9cusQdu41rT2P6a1t7NOW0o5j4Dcv05K37CK-qLFRtKukrrqo8-uvA3EsEijPFI568THOlk1nfd1_4Wefha70ailt2V2BdkpZTn7sJUV3kz7cXtyKbLFGPpzwrKsvvrmCYGVP2a_cQoOWh9d2OoJyh0T_M3ln6jE60UPiUsoYZ-TwRLUlMx-NSXQXDxAU-I47dleJro&__tn__=kK-y-y-R
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Details/0000412332
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Details/0000412332
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Details/0000412332
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z terenów Ukrainy objętych działania-
mi militarnymi. Za zebrane środki ta 
organizacja pożytku publicznego zaku-
piła niezbędne materiały i przekazała je 
jako transport darów.

Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łaza-
rza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Kato-
lickie przygotowało magazyn, w którym 
składowane są produkty przeznaczone 
na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. 
Podmiot non profit przekazał odzież, 
tj. kurtki, płaszcze, buty, bieliznę oraz 
artykuły codziennego użytku i zabaw-
ki dla ok. pięciuset uchodźców, którzy 
zamieszkali w ośrodkach i pensjonatach 
OPP w Biskupinie, Oćwiece oraz Wene-
cji. Przedstawiciele organizacji pożytku 
publicznego w obu przypadkach pod-
kreślają szczególny wkład wolontariu-
szy w realizowane przez NGO’s dzieło 
pomocowe.

Niektóre organizacje pożytku publicz-
nego (np. Stowarzyszenie „Metalo-
wych Serc” w Przemyślu) zajmują się 
przede wszystkim udostępnianiem po-
przez profil na Facebook’u lub stronę 
internetową informacji na temat form 
pomocy stosowanych przez admini-
strację publiczną i prywatne osoby 
spoza OPP. Przykład stanowią tu po-
sty o wsparciu udzielanym uchodźcom 
z Ukrainy przez polskiego kardiologa, 
informacje o zapotrzebowaniu na okre-
ślone artykuły niezbędne do przygoto-
wania darów dla ośrodka recepcyjnego, 

a także o działaniach podejmowanych 
przez wolontariuszy z Przemyśla.

Badane organizacje pożytku publicz-
nego skupiają się głównie na pomo-
cy bezpośredniej oraz doraźnej, która 
kierowana jest zarówno do uchodźców 
z Ukrainy, jak i jej obywateli, którzy 
pozostali w sferze działań wojennych. 
Do najczęstszych form wsparcia należy 
przygotowanie posiłków/paczek żyw-
nościowych, dostarczanie wsparcia 
medycznego, ubioru, obuwia, poście-

li, artykułów higienicznych, zabawek 
oraz organizowanie zakwaterowania 
dla osób uciekających przed wojną. 
Zdarzało się również, choć nieczęsto, 
że przemyskie OPP pomagały obywa-
telom Ukrainy, zapewniając im zaple-
cze techniczne, np. namioty polowe dla 
służb ukraińskich, czy sprzęt niezbęd-
ny w codziennej pracy funkcjonariuszy 
policji z Ukrainy.

Nieliczne organizacje pożytku publicz-
nego zadbały również o wyposażenie 

dla wolontariuszy, którzy pomagają 
w Przemyślu. Zorganizowano dla nich 
kamizelki odblaskowe, dzięki którym 
łatwiej można odróżnić służby pomo-
cowe od potrzebujących oraz zapew-
nić większe bezpieczeństwo, szczegól-
nie podczas pracy w nocy. Tę formę 
wsparcia należy uznać za pośrednią, 
gdyż nie dotyczy ona bezpośrednio 
uchodźców ukraińskich. Do tego ro-
dzaju form pomocy należy zaliczyć 
także udostępnianie postów o tematyce 
pomocowej, które nie są jednakże reali-

zowane przez daną OPP, lecz poprzez 
inne organizacje bądź prywatne osoby.

Analizując dane dostępne na stronach 
internetowych oraz profilach na Face-
book’u przemyskich organizacji pożyt-
ku publicznego, można stwierdzić, że 
osiem na siedemnaście organizacji po-
żytku publicznego (ok. 47% podmio-
tów) włączyło się w pomoc obywatelom 
Ukrainy, z czego wsparcia bezpośred-
niego udzieliło 75% badanych OPP, 
a pośredniego – 37,5%2. Wyniki badań 

Fot. Marina Kuczeriawa, Irpin

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Details/0000559734
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Details/0000559734
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Details/0000559734
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1 Dane te nie są jednak precyzyjne, gdyż nie uwzględniają liczby osób powracających na Ukrainę.
2 Wyniki nie sumują się do 100%, gdyż badane opp mogły udzielać wsparcia zarówno bezpośred-

niego jak i pośredniego.

zdają się wskazywać, że mniej niż po-
łowa organizacji pożytku publicznego, 
funkcjonujących w opisanych sferach 
działalności, udziela pomocy obywa-
telom Ukrainy. Należy brać pod uwa-
gę również fakt, iż nie wszystkie OPP 
publikowały posty o podejmowanych 
przez siebie zadaniach na rzecz poszko-
dowanych wojną. Przykład stanowi tu 
wypowiedź zamieszczona przez przed-
stawicieli Fundacji Pomocy Dzieciom 
Przewlekle Chorym „jerzyk”: „do tej 
pory Fundacja “jerzyk” nie informowa-

ła o swoich działaniach i angażowaniu 
się jej członków we wsparcie Ukrainy, 
gdyż uważaliśmy, że niesiemy pomoc 
nie dla chwalenia się, a z potrzeby ser-
ca. Jednak zapytania, od wielu naszych 
przyjaciół czy znajomych, jak i od insty-
tucji, z którymi do tej pory współpra-
cowaliśmy o to, co u nas się dzieje i jak 
znajdujemy się w sytuacji wojny toczo-
nej tak blisko naszej granicy (sic!), skło-
niły nas do poinformowania o dotych-
czasowych działaniach Fundacji i jej 
członków”.

Stanowisko to wskazuje, że część prze-
myskiego środowiska organizacji pożyt-
ku publicznego nie informuje o swoich 
działaniach, gdyż nie chce ich nagła-
śniać medialnie. Przedstawiciel prezen-
towanej fundacji w swojej wypowiedzi 
kładzie silny nacisk na to, że pomoc sta-
nowiła naturalny odruch, bezinteresow-
ne i oczywiste działanie jako odpowiedź 
na zaistniały konflikt rosyjsko-ukraiń-
ski. Z tego też powodu przedstawiciele 
OPP nie odczuwali potrzeby informo-
wania o swoich zadaniach. Jak można 

domniemywać, takie decyzje mogły zo-
stać podjęte także przez innych przed-
stawicieli organizacji pożytku publicz-
nego, co może sugerować, że ponad 
50% przemyskich OPP udzieliło wspar-
cia mieszkańcom Ukrainy. Pomoc taką 
należy uznać za znaczącą, gdyż wiele 
z badanych podmiotów non profit nie 
ma w swoim statucie adnotacji o pomo-
cy osobom spoza Polski.

Pomoc udzielona obywatelom Ukrainy 
bardzo często nosiła znamiona jedno-
razowej akcji, prowadzonej najczęściej 
w marcu 2022 roku. Takie działania zre-
alizowało pięć na osiem badanych or-
ganizacji pożytku publicznego (62,5%), 
które zadeklarowały pomoc osobom 
poszkodowanym przez wojnę rosyj-
sko-ukraińską. Można więc zauważyć, 
że wbrew licznie podejmowanym przez 
przemyskie OPP akcjom humanitar-
nym, większość z nich nie prowadziła 
długotrwałych, pogłębionych działań 
na rzecz obywateli Ukrainy.

Pomimo to, iż badane organizacje po-
żytku publicznego niejednokrotnie tyl-
ko jednorazowo wspierały uchodźców 
z Ukrainy i inne osoby, które pozosta-
ły w objętym wojną kraju, to jednak ich 
wkład można uznać za istotny dla wiel-
kiego dzieła wspierania pokrzywdzo-
nych działaniami militarnymi. Śledząc 
przekazy medialne, można zauważyć, 
że każda, choćby najmniejsza pomoc, 
ma ogromne znaczenie dla obywateli 
Ukrainy. Pozostaje tylko mieć nadzieję, 
że wsparcie to będzie udzielane nadal, 
tak długo jak będzie taka potrzeba. Pa-
miętać bowiem należy, że odbudowa 
zniszczonego wojną kraju, będzie wy-
magała wsparcia wielu organizacji dzia-
łających nie tylko w skali ogólnopol-
skiej, lecz także międzynarodowej. 
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24 lutego 2022 roku ranek 
nastał z informacją, z któ-
rą trudno było się pogo-

dzić. Federacja Rosyjska rozpoczęła 
„specjalną wojskową operację”, atakując 
ze wszystkich stron Ukrainę. Oczywiście 
nie było to ani rozpoczęcie konfliktu, po-
nieważ ten de facto trwa już od 8 lat, ani 
też jakaś operacja – wybuchła prawdzi-
wa wojna. W Olkuszu już pierwszego 
dnia członkowie Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” 
utworzyli sztab, a następnie dzięki po-
mocy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 
zorganizowali punkt, w którym moż-
na byłoby przyjmować pomoc humani-
tarną, co zresztą miało się już niedługo 
stać. Dlaczego to właśnie w Olkuszu 
wydarzenia były tak skoordynowane 
i szybkie? Wśród członków „SIMO” 
można było znaleźć zarówno obywa-
teli Ukrainy, jak i Polaków, którzy byli 
obecni w Ukrainie w czasie konflik-
tu na wschodzie kraju w 2014 roku, 
i obserwowali jak wyglądał rosyjski 
atak na Donbas i Krym. Kolejnym atu-
tem były też bezpośrednie znajomości 
w Ukrainie, które spowodowały, że 
z pierwszych dniach wojny wiedzia-
no już gdzie trzeba wysłać pomoc – do 
miasta Niżyn na Czernichowszczyź-
nie, które to praktycznie od pierwsze-
go dnia zmagało się z atakiem wojsk 
rosyjskich. I to właśnie zadziałało. Or-
ganizacja pozarządowa skomuniko-
wała się z przedstawicielami miasta, 
nad którym zamykało się okrążenie 
nieprzyjacielskich wojsk, i to właśnie 
tam – nie na granice – wysłano pierw-
szą pomoc. Przez pierwsze miesiące 

wojny transporty z Olkusza były prze-
kazywane autobusami, które przewo-
ziły do Polski uchodźców, a następnie 
wracały już z olkuską pomocą huma-
nitarną. Trafiała ona na początku na 
tzw. „skład” do Lwowa, aby następnie 
wyruszyć w prawie 1000 km drogę do 
Niżyna, często bocznymi drogami, aby 
nie trafić na ostrzał. Dotarcie pomocy 
z Olkusza do Niżyna często trwało aż 
tydzień, dziś możemy powiedzieć, że 
to było sporo czasu, wtedy jednak, dla 
60-tysięcznego miasta, odciętego od ja-
kichkolwiek zasobów, była to pomoc 
na wagę złota. Szczególnie, że olkuscy 
wolontariusze wiedzieli co jest naj-
bardziej potrzebne, nie była to woda, 
mleko czy mąka, której Ukraińcy mie-
li aż nadto, a leki, produkty do szyb-
kiego przygotowania oraz konserwy. 
Olkuszanie też nie wysyłali pomocy 
na granicę, czy do zachodniej części 
kraju, tam było jej nadto, uważano, 
że jak tylko można, trzeba wysyłać 
tam, gdzie jest najbardziej potrzeb-
na, czyli właśnie w głąb kraju. Zaczę-
to też zbierać przedmioty na potrzeby 
ukraińskiej obrony terytorialnej: bate-
rie, latarki, specjalistyczne lekarstwa, 
itp. – wszystko według próśb, które 
na bieżąco otrzymywano z Ukrainy. 
Z biegiem czasu dochodziła pomoc, 
która docierała z zagranicy (z Niemiec, 
Hiszpanii, Włoch czy z Anglii). Mimo 
że nie była ona masowa, zwiększała 
jednak pomoc, która płynęła do Niży-
na. Olkusz zapisał się na karcie historii 
nie tylko jako miasto, które przysyła-
ło pomoc humanitarną, ale też takie, 
gdzie powstał „hub” transportowy dla 

Wojna to zniszczenie, śmierć i cierpienie, ale często to też moment kiedy stykają się dwa światy 
i łączą w nieoczywistych warunkach. Tak też było w przypadku stworzenia bilateralnych stosunków 
miedzy dwoma miastami: polskim Olkuszem i ukraińskim Niżynem. To właśnie zaangażowanie spo-
łeczności małego podkrakowskiego miasta, w obliczu sąsiedzkiej tragedii, na zawsze wpisało się 
w historię obu miast.

Olkusz i Niżyn
Współpraca miast  
w cieniu wojny

Mateusz Kamionka

Sumski Uniwersytet Państwowy w Ukrainie
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pociągów ewakuacyjnych, które przy-
bywały z wschodniej Ukrainy, dzięki 
„szerokim torom”, które do tej pory 
służyły do transportu przede wszyst-
kim surowców naturalnych.

Miasto Niżyn, dzięki pomocy Sił Zbroj-
nych Ukrainy, przełamało oblężenie 
i odparło z regionu Czernihowa woj-
ska rosyjskie po prawie miesięcznych 
walkach, swoją małą część w tym zwy-
cięstwie miało miasto Olkusz, które 
przez cały okres pomagało material-
nie, ale też psychicznie mieszkańcom 
ukraińskiego miasta. Wiedzieli oni, że 
gdzieś w Polsce jest małe miasteczko, 
które przekazuje co parę dni transpor-
ty niezbędnej pomocy, które pomaga 
w chwilach największego zagrożenia.

W lipcu 2022 roku miasto Olkusz od-
wiedził mer miasta Niżyn Oleksander 
Kodoła, który podpisał z burmistrzem 
Olkusza list intencyjny o nawiąza-
niu współpracy i przyszłych relacjach 

Fot. Mateusz Kamionka

Pod koniec 
sierpnia 2022 roku 
w centrum Niżyna 
pojawiała się ulica 
Olkuska, wcześniej 
nosząca nazwę 
sowieckiego 
propagandzisty 
Władimira 
Majakowskiego. 
Był to symboliczny 
gest względem 
naszego miasta. 
Zniesiono 
nazwę ulicy 
Majakowskiego – 
twórcy 
antypolskich 
plakatów z okresu 
wojny polsko-
bolszewickiej 
z 1920 roku
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partnerskich. Odwiedził też wolonta-
riuszy, którzy przez ponad 3 miesią-
ce, codziennie po pracy lub szkole, 
pomagali w zbiórce darów. Mer ukra-
ińskiego miasta w czasie nieoficjalnego 
spotkanie obiecał zebranym, że symbo-
licznie uhonoruje pomoc, jaką otrzymał 
od Olkusza – nazwie ulicę w Niżynie 
na cześć Olkusza i jego bohaterskich 
mieszkańców. I tak się też stało, już 
pod koniec sierpnia 2022 roku w cen-
trum Niżyna pojawiała się ulica Ol-
kuska, wcześniej nosząca nazwę so-
wieckiego propagandzisty Władimira 
Majakowskiego. Był to symboliczny 
gest nie tylko z powodu zaangażo-
wania Olkusza, ale także działalności 
Majakowskiego (twórcy antypolskich 
plakatów) z okresu wojny polsko-bol-
szewickiej z 1920 roku. Zmiana miała 
więc podwójne znaczenie.

Z polskiej strony również szykowa-
no pewną niespodziankę dla zaprzy-
jaźnionych Ukraińców, członkowie 
„SIMO” już od początku agresji współ-
pracowali z organizacją pozarządową 
„Michigan for Ukraine”, która chciała 
wesprzeć Ukraińców i zbierała środ-
ki. Dzięki porozumieniu zdecydo-
wano, że najbardziej potrzebny dla 
miasta będzie samochód transporto-
wy dla departamentu edukacji, który 
pomoże w transporcie dzieci (w tym 
niepełnosprawnych) do szkół w Ni-
żynie i okolicach, dotychczasowy bu-
sik został przekazany na potrzeby Sił 
Zbrojnych, i miasto nie mogło pomóc 
potrzebującym uczniom. Tym samym 
już na przełomie sierpnia i września 
Walter Pier z USA przybył do Olkusza 
i wspólnie zakupiono bus, który został 
przekazany miastu Niżyn,. Wraz z au-
tem przekazano też 4 zestawy do pro-
jekcji filmów lub służących do eduka-
cji w schronach przeciwlotniczych dla 
trzech szkół i dla Uniwersytetu w Ni-
żynie. Przyjazd przedstawicieli „SIMO” 
oraz MfU było z resztą dla mieszkań-
ców ukraińskiego miasta symbolicz-
ne, to właśnie wtedy mieli okazję zo-
baczyć, że pomoc, która do nich trafiła 
i do tej pory trafia, to zwykli ludzie, 

tacy jak oni, to wolontariusze małych 
organizacji pozarządowych, chcących 
po prostu pomóc w potrzebie. Wizyta 
wolontariuszy była też okazją nie tylko 
do podziękowania za dotychczasową 
pomoc, ale też pokazania zniszczeń ja-
kich doświadczył region w czasie oku-
pacji przez Rosjan. Ukraińcy pokazali 
zarówno zniszczoną wieś Velyka Do-
roha na obrzeżach Niżyna, jak i stoli-
cę regionu – Czernihów, który znaczą-
co ucierpiał w czasie konfliktu. Kiedy 
widać na własne oczy, jaką tragedię 
spowodowały działania wojenne, jesz-
cze bardziej wierzy się w sens pomo-
cy, która płynęła z Polski. Zniszczone 
gospodarstwa, ogromne bloki, dzieci 
w schronach przeciwlotniczych, czy 
nawet lokalny klub seniora dziękujący 
za kolorową drukarkę, która również 
została przekazana przez wolontariu-
szy, to pomoc, dzięki której mieszkańcy 
Niżyna przetrwali okupację. Przetrwali 
ponieważ wiedzieli, że nie byli sami i że 
do tej pory nie są. Ważne jednak jest to, 
żeby opowiadać właśnie takie historie, 
historie zwykłych ludzi, nie ogromnych 
organizacji, nie rządów, ale zwykłych 
ludzi, którzy stanęli na wysokości za-
dania w chwili, w której nasi sąsiedzi 
najbardziej tego potrzebowali. 

Fot. Mateusz Kamionka
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WIADOMOŚCI 
SPOŁECZNE

Statystyki z obszaru polityki społecznej

Średnie wynagrodzenie 6 480 zł brutto (III kwartał 2022 r.)

Płaca minimalna
3 010 zł brutto / stawka godzinowa 19,70 zł 
brutto (2022 r.)

Minimum socjalne

1 329 zł – jednoosobowe gospodarstwo 
pracownicze (2021 r.)

2 205 zł – dwuosobowe gospodarstwo 
pracownicze (2021 r.)

3 318 zł – trzyosobowe gospodarstwo 
pracownicze (2021 r.)

Minimum egzystencji

671 zł – gospodarstwo jednoosobowe (2021 r.)

1 662 zł – rodzina z jednym dzieckiem (2021 r.)

2 995 zł – rodzina z trojgiem dzieci (2021 r.)

Poziom aktywności zawodowej 58% (I kwartał 2022 r.)

Poziom bezrobocia 4,9% (sierpień 2022 r.)

Poziom ubóstwa 4,2% (2021 r.)

Liczba osób pobierających emeryturę 6 049 000 (2022 r.)

Liczba pracujących emerytów 812 000 (tj. 13% ogółu emerytów) (2021 r.)

Przeciętna wysokość emerytury 2 900 zł brutto (2022 r.)

Relacja między przeciętną emeryturą 

a przeciętnym wynagrodzeniem
51% (2021 r.)

Liczba beneficjentów pomocy społecznej 1 mln (tj. 4% ogółu) (2021 r.)
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P rofesor Jolanta Supińska, Jola 
była osobą szczególną. Pamięta-
my ją jako osobę życzliwą, cieka-

wą świata i wrażliwą na krzywdę ludzi 
i zwierząt. Osobę, która buntowała się 
i chciała zmieniać świat, aby był lepszy 
i bardziej sprawiedliwy. Pamiętamy ją 
jako uczoną, która podejmowała najtrud-
niejsze tematy polityki społecznej, czyli 
jej uwikłanie w spory między najważniej-
szymi wartościami życia społecznego.

Jesteśmy ci wdzięczni, Jolu, za twój 
wkład w tworzenie nauki o polityce 
społecznej na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Za kultową książkę „Dylematy 
polityki społecznej”, która wyznaczała 
nowe perspektywy dla dyskusji o tym 
obszarze nauki i praktyki. Było to spój-
ne, dobrze uzasadnione i realistycz-
ne stanowisko, które można uznać 
za solidny fundament do budowania 
humanistycznego ładu społecznego. 
Gdy przeglądałem tę książkę w 2014 r., 
aby napisać wstęp do nowego wyda-
nia, byłem znowu pod wrażeniem, 
jak wiele zagadnień tam ujętych było 
później rozwianych w teorii i praktyce 
światowej, np. behawioralna polityka 
społeczna.

Żegnamy piękną osobę i wspaniałą 
uczoną. Będziemy pamiętać o tobie 

Jolu i o twoim dziele w naszym życiu 
i pracy.

Jolanta Supińska ukończyła studia 
ekonomiczne na Uniwersytecie War-
szawskim w 1966 r. Pracę magisterską 
o polityce płacowej i nierównościach 
płacowych napisała na seminarium 
prof. Zofii Moreckiej. Doktorat pt. „Ju-
gosłowiańska strategia społeczno-go-
spodarcza a zróżnicowanie warunków 
bytu narodów Jugosławii” obroniła 
w 1974 r. Promotorem był prof. Jan 
Danecki, jeden ze współzałożycieli In-
stytutu Polityki Społecznej na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Stopień doktora 
habilitowanego uzyskała na podstawie 
rozprawy „Dylematy polityki społecz-
nej” obronionej w 1989 r., a tytuł pro-
fesora zwyczajnego przyznano jej 

Kim powinien być polityk społeczny: „Według mnie to powinien być człowiek sprzeciwu, człowiek 
buntu, który potrafi krytycznie spojrzeć na zastaną rzeczywistość. Z kolei w tym sensownym bunto-
waniu się powinna mu pomagać jego wiedza naukowa i życiowa. I jeszcze konieczna jest taka aksjo-
logia, która jest korzystna dla maksymalnej liczby bytów, które go otaczają”1.

Wspomnienie 
o profesor Jolancie 
Supińskiej

(1 marca 1944 r. – 
31 stycznia 2022 r.)

Ryszard Szarfenberg

Uniwersytet Warszawski
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w 2015 r. Pod jej kierownictwem obro-
nionych zostało sześć prac doktorskich.

Rozprawa habilitacyjna została opubli-
kowana w 1991 r. i była to praca prze-
łomowa w tym sensie, że powstała 
i została ukończona w okresie upadku 
systemu socjalizmu realnego i wydana, 
gdy zaczęła się szybka budowa nowego 
ustroju. Przełomowość tej pracy polegała 
też na tym, że poruszała najważniejsze 
zagadnienia polityki społecznej w uję-
ciu aksjologicznym i instrumentalnym. 
Łączyła tym samym podejście oparte 
na wartościach typowe dla filozofii po-
litycznej z charakterystyczną dla nauki 
o polityce społecznej orientacją na instru-
menty zmiany ludzkich zachowań. Sfor-
mułowane w książce dylematy zostały 
umiejętnie rozbrojone i rozstrzygnięte 
w umiarkowanych i realistycznych sta-
nowiskach, które razem stanowiły so-
lidną podstawę dla budowania humani-
stycznego ładu społecznego.

Spośród wielu funkcji które pełniła 
należy wspomnieć, że była członkinią 
Prezydium Komitetu Nauk o Pracy 
i Polityce Społecznej Polskiej Akademii 

Prof. Jolanta Supińska  
Fot. Jarosław Brzeziński

Nauk, przewodniczącą Rady Społecznej 
przy Prezesie Rady Ministrów, członki-
nią Rady Konsultacyjno-Programowej 
przy Pełnomocniku Rządu do spraw 
Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, 
redaktorką naczelną czasopisma nauko-
wego „Problemy Polityki Społecznej. 
Studia i Dyskusje”, a także członkinią 
Rady Redakcyjnej serii wydawniczej 
„Biblioteka Pracownika Socjalnego”.

Brała też aktywny udział w życiu po-
litycznym jako członkini Unii Pracy 
(kandydowała do Parlamentu Euro-
pejskiego w 2009 r. z list SLD), a także 
w wyborach do Rady m.st. Warszawy 
(startowała z list Komitetu Wyborcze-
go Jana Śpiewaka „Wygra Warszawa”). 
Była wegetarianką i sympatyczką Par-
tii Zieloni, brała udział w wielu akcjach 
na rzecz obrony praw zwierząt. 

1 Wywiad z Jolantą Supińską, Portrety w polityce społecznej, tom 1, Warszawa 2019, s. 258.

http://m.st
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2 grudnia 2021 roku w Warszawie od-
był się zjazd wyborczy Polskiego Towa-
rzystwa Polityki Społecznej, w którym 
wzięli udział członkowie wszystkich 
oddziałów regionalnych PTPS.

W wyniku głosowania wyłoniono na-
stępujące składy organów Towarzy-
stwa na kadencję 2021-2025:

 ■ Zarząd Główny: Mirosław Grewiń-
ski (prezes ZG), Joanna Szczepaniak-
-Sienniak (wiceprezes ZG), Ewelina 
Zdebska (sekretarz ZG,) Dorota Za-
lewska (skarbnik ZG), Krzysztof 
Chaczko, Maria Gagacka, Wiesław 
Koczur, Jerzy Krzyszkowski, Joan-
na Lizut, Beata Samoraj-Charitonow 
oraz Teresa Zbyrad.

 ■ Komisja Rewizyjna: Łukasz Jurek 
(przewodniczący GKR), Beata Zię-
bińska (zastępca przewodniczące-
go GKR), Józef Młyński (sekretarz 
GKR).

 ■ Sąd Koleżeński: Ryszard Szarfen-
berg (przewodniczący SK), Kry-
styna Gilga (zastępca przewodni-
czącego SK), Sławomir Kalinowski 
(członek SK).

25 lutego 2022 roku Zarząd Główny 
PTPS podjął Uchwałę w sprawie wy-
odrębnienia przez kierownictwo Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki nowej dys-
cypliny naukowej w postaci „polityki 
społecznej”. Wraz z Uchwałą Prezes 
PTPS skierował do Ministra Edukacji 
i Nauki pismo w tej sprawie.

W lipcu 2022 roku powołano nowy 
Oddział Polskiego Towarzystwa Po-
lityki Społecznej w Katowicach. We 
władzach Oddziału zasiedli: Anna 

Z działalności  
Polskiego Towarzystwa

Polityki Społecznej

Zasada-Chorab (prezes), Bożena Zasę-
pa (wiceprezes), Piotr Bańczyk (czło-
nek zarządu), Aldona Frączkiewicz-
-Wronka (sekretarz) oraz Hanna Kelm 
(skarbnik). To już ósmy oddział regio-
nalny Polskiego Towarzystwa Polityki 
Społecznej, po oddziałach w Radomiu, 
Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, 
Krakowie i Rzeszowie.

W lipcu 2022 roku, prof. Teresa Zbyrad 
reprezentująca Zarząd Główny Polskie-
go Towarzystwa Polityki Społecznej 
oraz kierująca Rzeszowskim Oddziałem 
PTPS, otrzymała powołanie do Rady 
Centrum Badania Opinii Społecznej 
(CBOS) przy Prezesie Rady Ministrów.

W październiku 2022 roku delegacja 
PTPS w osobach Mirosława Grewiń-
skiego oraz Joanny Lizut uczestniczyła 
w spotkaniu Grupy Referencyjnej ESN 
ds. przyszłości polityki społecznej UE 
w Komisji Europejskiej i w Parlamencie 
Europejskim. Podczas tego wydarzenia 
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omawiano m.in. raport pt. „Putting Pe-
ople First. Investing in Social Services 
Promoting Social Inclusion”, którego 
współautorami są wspomniani człon-
kowie Zarządu Głównego PTPS.

W październiku 2022 roku Zarząd 
Główny PTPS zaprezentował nowy, 
odświeżony logotyp Polskiego Towa-
rzystwa Polityki Społecznej. 
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Wybory w Irlandii i polityka 
społeczna

Po raz pierwszy w historii wybory par-
lamentarne w Irlandii Północnej wy-
grała republikańska partia Sinn Féin. 
Komentatorzy uważają, iż było to moż-
liwe dzięki uwypuklaniu przez tę par-
tię postulatów związanych z reformą 
krajowej polityki mieszkaniowej.

Główne tezy programu polityki spo-
łecznej Sinn Féin w obszarze miesz-
kalnictwa sprowadzały się do:

 ■ przeprowadzenie referendum w celu 
wpisania prawa do mieszkania do 
systemu konstytucyjnego;

 ■ zlikwidowanie lokalnego podatku 
od nieruchomości;

 ■ obniżenie oprocentowania kredy-
tów hipotecznych;

 ■ zamrożenie wysokość czynszów;
 ■ skrócenie o połowę kolejek osób 

oczekujących na mieszkania komu-
nalne (w ciągu kadencji rządu);

 ■ rozwój budownictwa mieszkanio-
wego o obniżonych czynszach;

 ■ uporządkowanie prawa w zakresie 
najmu długoterminowego;

 ■ zatrzymanie procesu komercjalizacji 
gruntów gminnych i przeznaczenie 
ich na mieszkalnictwo komunalne;

 ■ opracowanie przepisów dostoso-
wujących mieszkania do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 
łącznie z zagwarantowaniem pra-
wa do długoletniego wynajmu tych 
mieszkań.

Rok z wiadomościami 
społecznymi

„Global Report on Food  
Crises, 2022”

Organizacja Narodów Zjednoczonych 
kolejny raz opublikowała raport na te-
mat głodu. W 2021 roku poziom glo-
balnego głodu przekroczył wszystkie 
poprzednie rekordy i wyniósł 193 mln 
osób cierpiących z powodu ograniczo-
nego dostępu do żywności. Oznacza 
to wzrost o prawie 40 mln osób w po-
równaniu do roku 2020 (który już był 
rekordowy).

Cztery kraje – Etiopia, Południowy Su-
dan, Madagaskar oraz Jemen – wskaza-
no jako państwa z najbardziej krytyczną 

Irlandia i polityka społeczna
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sytuacją pod tym względem oznaczoną 
jako „głód i śmierć”.

Autorzy raportu sugerują, iż z powo-
du reperkusji związanych z wojną 
w Ukrainie, światowych cen żywności, 
energii oraz nawozów, rok 2022 będzie 
jeszcze gorszy pod względem dostępu 
do żywności.

Ruszają kolejne pilotaże  
związane z testowaniem 

bezwarunkowego dochodu 
podstawowego

Portal internetowy UAM w Pozna-
niu uniwersyteckie.pl poinformował 
w maju, iż Stowarzyszenie Warmiń-
sko-Mazurskich Gmin Pogranicza pla-
nuje pionierski eksperyment związany 
z testowaniem bezwarunkowego docho-
du podstawowego. W zespole przygo-
towującym ten pilotaż uczestniczyć 
będą m.in. Maciej Szlinder, Mariusz 
Baranowski i Piotr Jabkowski z Wy-
działu Socjologii UAM. Eksperyment 
potrwa 2 lata i będzie polegał na wy-
płacaniu miesięcznej kwoty w wysoko-
ści 1300 złotych kilkutysięcznej grupie 
mieszkańców pogranicznych gmin. Wy-
korzystując to świadczenie pieniężne 
socjologowie będą badać m.in. aktyw-
ność ekonomiczną, społeczną i eduka-
cyjną beneficjentów, kwestie dobrobytu 
czy dynamikę relacji międzyludzkich.

Z kolei „Catalan News” podało, iż 
od stycznia 2023 roku do grudnia 
2024 roku w wybranych katalońskich 
gminach będzie testowany bezwarun-
kowy dochód podstawowy (BDP). Pi-
lotaż jest efektem uzgodnienia na po-
ziomie rządu katalońskiego i będzie 
obejmował około 5000 osób, które 
otrzymają miesięczne kwoty w wyso-
kości od 300 do 950 euro (w zależności 
od wieku, dochodów i wielkości go-
spodarstwa domowego). Na decyzję 
o testowaniu BDP na terenie Katalonii 
wpływ miała m.in. nieporadność funk-
cjonowania systemu wsparcia społecz-
nego w okresie epidemii COVID-19.

Wybory w Australii i polityka 
społeczna

Po raz pierwszy od prawie dekady 
wybory parlamentarne w Australii 
wygrała Partia Pracy. W tegorocznej 

kampanii wyborczej na Antypodach 
dominowały kwestie gospodarki, in-
flacji, stosunków międzynarodowych 
(Chiny) oraz zmian klimatycznych. 
Ale istotne były także postulaty z ob-
szaru polityki społecznej, dlatego war-
to przyjrzeć się głównym społecznym 
punktom zwycięskiej partii. Szczegól-
nie komentowane były dwie zapowie-
dzi Australijskiej Partii Pracy: (1) refor-
ma systemu opieki nad dziećmi oraz 
(2) zmiany w opiece nad seniorami.

1. Plan reformy opieki nad dziećmi:

 ■ opracowanie państwowej strategii 
w obszarze wychowania wczesnosz-
kolnego zawierającej m.in. naucza-
nie zintegrowane;

 ■ ułatwienie łączenia wychowywania 
dzieci z karierą zawodową;

 ■ obniżenie kosztów opieki nad dzieć-
mi m.in. poprzez podniesienie kwo-
ty zasiłku na dzieci do 90 procent 
(na pierwsze dziecko) oraz podnie-
sienie stawek dopłat do opieki nad 
dziećmi na kolejne dzieci;

 ■ dofinansowanie i rozwój opieki po-
zaszkolnej;

 ■ przegląd kosztów związanych z wy-
chowywaniem dzieci przedszkol-
nych i szkolnych w celu m.in. regu-
lacji cen z tego zakresu.

2. Plan reformy opieki nad seniorami:

 ■ zobowiązanie każdej placówki opie-
ki nad seniorami do zatrudnienia 
pielęgniarki przez całą dobę;

 ■ zwiększenie ilości kadry przygoto-
wanej do opieki nad osobami star-
szymi wraz z zagwarantowaniem, 
iż każdy potrzebujący senior otrzy-
ma codzienne wsparcie w postaci 
usług opiekuńczych w wymiarze 
215 minut;

 ■ opracowanie systemu podwyżek 
wynagrodzeń w sektorze opieki nad 
seniorami;

 ■ opracowanie wyższych standar-
dów wyżywienia w domach pomo-
cy społecznej;

 ■ rozwój standardów środowiskowych 
usług społecznych dla seniorów.

Australia i polityka społeczna

http://uniwersyteckie.pl
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„ITUC Economic and Social  
Policy Brief: Notes on Global 
Economic Impact of the War 

in Ukraine”, Bruksela 2022
Międzynarodowa Konfederacja Związ-
ków Zawodowych (ITUC), największa 
tego typu organizacja na świecie, opu-
blikowała raport zawierający zalecenia 
związane ze społeczno-ekonomicznymi 
skutkami wojny w Ukrainie, szczegól-
nie w kontekście pogorszenia sytuacji 
materialnej pracowników.

Wśród rekomendacji ITUC związanych 
z przeciwdziałaniem obniżania real-
nych dochodów pracowników, znala-
zły się postulaty:

 ■ intensyfikacji dialogu społecznego 
w celu zwiększenia kontroli nad ro-
snącymi cenami energii i żywności;

 ■ używanie dowodów naukowych 
(evidence-based) dotyczących m.in. 
obecnych kosztów utrzymania 
w celu wypracowania odpowiednie-
go modelu wzrostu wynagrodzeń 
(adekwatnego do wzrostu cen);

 ■ zwiększenie ochrony socjalnej grup 
z najniższymi dochodami;

 ■ promowanie międzynarodowych 
regulacji w obszarze cen paliw ko-
palnych powiązanych ze strategiami 
zmniejszania zależności gospodarek 
krajowych od tych źródeł energii.

Wybory w Kolumbii i polityka 
społeczna

Wybory prezydenckie w Kolumbii 
wygrał 62-letni Gustavo Petro, lider 
ruchu Colombia Humana. Istotną rolę 
w programie wyborczym Gustavo Pe-
tro – opracowanym w ramach koalicji 
El Pacto Histórico – miały kwestie poli-
tyki społecznej względem dzieci i mło-
dzieży. Najważniejsze postulaty z tego 
zakresu sprowadzały się do:

 ■ zagwarantowania bezpłatnej i kom-
pleksowej opieki nad dzieckiem poni-
żej 6 roku życia: w wieku 0–3 opartej 
o opiekę domową, usługi w społecz-
ności lokalnej oraz opiekę zinstytu-
cjonalizowaną, zaś w wieku 3–6 ba-
zującą na instytucjonalnej edukacji 
wczesnoszkolnej;

 ■ rozpoczęcie procesu uzawodowie-
nia osób wykonujących pracę zwią-
zaną z opieką nad innymi;

 ■ zapewnienie dojazdu dzieci do szkół;
 ■ zagwarantowanie posiłków szkol-

nych;
 ■ rozbudowa i wydłużenie zajęć szkol-

nych;
 ■ opracowanie szkolnych programów 

integrujących różne kolumbijskie 
grupy społeczne;

 ■ powiązanie szkolnictwa średniego 
z przemysłem i nowymi technolo-
giami by efektywniej przygotować 

absolwentów do funkcjonowania na 
rynku pracy;

 ■ inwestowanie w kształcenie usta-
wiczne;

 ■ ułatwienie dostępu do edukacji wyż-
szej np. poprzez rozbudowę sieci 
uniwersyteckiej w rejonach Kolum-
bii wykluczonych pod względem 
dostępu do instytucji akademickich;

 ■ rozbudowa systemu publicznego 
i bezpłatnego szkolnictwa wyższego;

 ■ rozszerzenie systemu stypendiów 
socjalnych dla kolumbijskich stu-
dentów;

 ■ opracowanie projektu „pierwsza pra-
ca” oraz systemu stażów pracowni-
czych;

 ■ wprowadzenie tanich kredytów 
mieszkaniowych dla młodych Ko-
lumbijczyków;

 ■ powiązanie praw socjalnych, w tym 
płacy minimalnej, z zasadami kon-
stytucyjnymi.

Estonia i polityka społeczna
Kaja Kallas – pierwsza kobieta w hi-
storii Estonii zajmująca stanowisko 
premiera – zdymisjonowała w czerw-
cu wszystkich ministrów z koalicyjnej 
Partii Centrum (Eesti Keskerakond). 
Oznacza to, iż estoński rząd utracił 
większość parlamentarną. Powodem 
dymisji był spór wokół zmian w ob-
szarze polityki społecznej, a dokład-
niej próba przeforsowania przez Par-
tię Centrum (wraz z opozycją i wbrew 
szefowej rządu) przepisów podnoszą-
cych świadczenia rodzinne, tj. wypłat 
w wysokości: 100 euro miesięcznie na 
pierwsze i drugie dziecko, 700 euro dla 

Estonia i polityka społeczna



83WIADOMOŚCI SPOŁECZNE

rodzin wielodzietnych, czyli posiada-
jących od trojga do sześciorga dzie-
ci i 900 euro miesięcznie dla rodzin 
z siedmiorgiem lub więcej dzieci.

Koszt zmian w świadczeniach rodzinnych 
oszacowano na 300 mln euro rocznie.

Emerytury kobiet są o 50%  
niższe niż mężczyzn

Taką informację podała szefowa Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych prof. 
Gertruda Uscińska podczas konferencji 
„Polka XXI wieku”. Z danych ZUS wy-
nika, że w marcu 2022 r. emerytura ko-
biet wynosiła 2128 zł, zaś mężczyzn – 
3184 zł. Głównymi przyczynami tej 
różnicy są ogólne, niższe zarobki ko-
biet, przerwy w pracy związane z urlo-
pem macierzyńskim czy opieką nad 
dzieckiem oraz dysproporcje w usta-
wowym wieku emerytalnym kobiet 
i mężczyzn.

4-dniowy tydzień pracy – pilotaż
Brytyjska organizacja „4 Day Week 
Global” poinformowała, iż z jej inicjaty-
wy rusza na Wyspach Brytyjskich naj-
większy na świecie pilotaż dotyczący 
4-dniowego tygodnia pracy.

Ponad 3 tysiące pracowników z 70 bry-
tyjskich firm będzie testowało nowy 
model pracy, polegający na zachowa-
niu dotychczasowego wynagrodzenia 
i obowiązujących założeń wydajności 
przy zmniejszonym godzinowo tygo-
dniu pracy. Pilotaż potrwa 6 miesięcy 
i zakończy się raportami na temat po-
ziomu produktywności oraz jakości ży-
cia pracowników przy zredukowanym 
tygodniu pracy.

Ruszył proces 
deinstytucjonalizacji w Polsce

Rada Ministrów przyjęła uchwa-
łę w sprawie przyjęcia polityki pu-
blicznej pod nazwą „Strategia roz-
woju usług społecznych do roku 
2030 (z perspektywą do 2035 r.)”. 
Oznacza to, iż na dobre zaczyna się 
w Polsce proces deinstytucjonaliza-
cji. Ogłoszono także konkurs na testo-
wanie rozwiązań z tego zakresu, tj. 

Minimalna stawka godzinowa także 
wzrośnie dwukrotnie:

 ■ od stycznia 2023 roku wyniesie 
22,10 zł;

 ■ od lipca zaś osiągnie poziom 22,50 zł, 
co oznacza wzrost o 14,2 proc. 
względem roku 2022.

Szacuje się, że w powyższe regulacje 
obejmą około 2,8 mln pracowników.

„Najpierw przyszedł  
kryzys, potem katastrofa” – 

raport Oxfam
Ukazał się raport międzynarodowej 
organizacji humanitarnej Oxfam na 
temat ubóstwa i nierówności społecz-
nych („First Crisis, then Catastrophe”, 
2022). Autorzy dokumentu twierdzą, 
iż kryzys związany z pandemią CO-
VID-19 był jednym z najważniejszych 
punktów w historii rozwoju nierów-
ności ekonomicznych. Posiadacze 
największych majątków znacząco po-
większyli swój kapitał, a jednocześnie 
po raz pierwszy od dekady obszary 
biedy zaczęły gwałtownie rosnąć. Do 
tego doszła katastrofa w postaci wojny 
w Ukrainie, co zaowocowało progno-
zami ekstremalnego wzrostu ubóstwa.

Przed wojną w Ukrainie przewidy-
wano, że pandemia COVID-19 zwięk-
szy liczbę osób żyjących w skrajnym 
ubóstwie o 198 milionów w 2022 roku. 
Obecnie Oxfam ostrożnie szacuje, że 
kolejne 65 milionów ludzi może zostać 
zepchniętych poniżej granicy ubóstwa 
(tj. funkcjonowania za mniej niż 1,90 $ 
dziennie) m.in. z powodu gwałtownego 

środowiskowych usług społecznych 
dla seniorów, dzieci umieszczonych 
w opiece instytucjonalnej, osób z nie-
pełnosprawnościami oraz z zaburze-
niami psychicznymi i osób w kryzy-
sie bezdomności. Celem pilotażu jest 
opracowanie i wdrożenie lokalnych 
planów deinstytucjonalizacji usług 
społecznych w 20 punktach w całej 
Polsce. Łączna pula środków prze-
znaczonych na konkurs grantowy wy-
nosiła ponad 32 mln zł (z czego więk-
szość to środki unijne). Do złożenia 
wniosku konkursowego uprawnione 
były jednostki samorządu terytorial-
nego (gminy, powiaty oraz miasta na 
prawach powiatu) zainteresowane re-
alizacją lub wzmocnieniem usług spo-
łecznych w ramach rozpoczynającego 
się procesu deinstytucjonalizacji. Do 
przetestowania planów deinstytucjo-
nalizacji zakwalifikowano następują-
ce jednostki samorządu terytorialnego: 
Adamówka, Sopot, Nowe, Powiat Wo-
łomiński, Tarnów, Powiat Jarociński, 
Powiat Legnicki, Bielsko-Biała, Lublin, 
Powiat Łobeski, Ostrowiec Święto-
krzyski, Powiat Sulęciński, Włocła-
wek, Zielona Góra, Kolbudy, Chełm, 
Powiat Konecki, Ożarowice, Kalisz, 
Powiat Wielicki oraz Strumień.

14 emerytura
W sierpniu 2022 roku rozpoczęło się 
wypłacanie 14 emerytury. Świadcze-
nie to otrzymało około 9 mln seniorów, 
z czego 7,7 mln dostało wypłatę w peł-
nej wysokości, czyli równą minimalnej 
emeryturze. Ogólny koszt tego świad-
czenia wyniósł ponad 11 mld zł.

Minimalne wynagrodzenie 
w 2023 roku

Rada Ministrów przyjęła propozycje 
wysokości minimalnego wynagro-
dzenia oraz minimalnej stawki go-
dzinowej, które mają obowiązywać 
w 2023 roku:

 ■ od stycznia 2023 roku minimalne 
wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, 
czyli o 373 zł więcej niż wynosi naj-
niższa pensja w 2022 roku;

 ■ w lipcu 2023 roku płaca minimalna 
zostanie podwyższona do kwoty 
3450 zł, co oznacza wzrost o 440 zł 
w stosunku do 2022 roku.
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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2022 r. 

Poz. 1812 

 

USTAWA 

z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o ekonomii społecznej1) 

DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa reguluje: 

1) organizację i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego; 

2) zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym; 

3) instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego; 

4) zasady i formy wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej; 

5) ochronę danych osobowych w związku z realizacją celów wynikających z ustawy. 

Art. 2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 

1) ekonomii społecznej – należy przez to rozumieć działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności 
lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz świadczenia usług społecznych, realizowaną w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku 
publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym; 

2) innej działalności o charakterze odpłatnym – należy przez to rozumieć działalność, o której mowa w art. 170 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)), działalność kulturalną 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz działalność zarobkową kół gospodyń wiejskich, o której mowa w art. 22 ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256), jeżeli nie jest działalnością gos-
podarczą; 

3) jednostce tworzącej podmiot ekonomii społecznej – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 10b 
ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558 i 1700) lub art. 3 ust. 2 i art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218), który 
odpowiednio zorganizował warsztat terapii zajęciowej, utworzył zakład aktywności zawodowej lub centrum integracji 
społecznej lub prowadzi klub integracji społecznej; 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawę 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, ustawę 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym oraz ustawę 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730. 

wzrostu cen żywności związanego 
z wojną w Ukrainie. Oznacza to, iż łącz-
nie w skrajnym ubóstwie może znaleźć 
się około 860 mln osób na świecie (tj. 
ponad 10% całej populacji na Ziemi). 
Pięć lat temu poziom ten sytuował się 
poniżej 700 mln osób. Ponadto szacuje 
się, że około 3,3 miliarda ludzi – tj. nie-
mal połowa populacji na Ziemi – będzie 
żyło w niezwykle trudnych warunkach 
oznaczających funkcjonowanie za mniej 
niż 5,50 $ dziennie.

Wykształcenie Polaków
Udostępniono wyniki Narodowego 
Spisu Powszechnego z zakresu wy-
kształcenia Polaków. W 2021 r. odse-
tek osób z wykształceniem co najmniej 
średnim wyniósł 55,5% (w 2011 r. – 
48,5%), co oznacza wzrost o 7 punk-
tów proc. w ciągu ostatniej dekady. 
Znaczny wzrost w wykształceniu zo-
stał także odnotowany w odniesie-
niu do osób z wykształceniem wyż-
szym, których udział zwiększył się 
z 17,1% w 2011 r. do 23,1% w 2021 r. 
Tym niemniej, absolwenci szkół śred-
nich (łącznie z policealnymi) zajmują 
nadal wiodącą pozycję w strukturze 
ludności według poziomu wykształ-
cenia – w 2021 r. odsetek takich osób 
wyniósł 32,4% (w 2011 r. – 31,4%). Róż-
nice w strukturze ludności według po-
ziomu wykształcenia zależą także od 
płci. W 2021 r. wśród ogółu mężczyzn 

19% ukończyło szkoły wyższe, zaś 
wśród kobiet – prawie 27%. Oznacza, 
że przeszło co czwarta kobieta w Polsce 
posiada wyższe wykształcenie.

Przyjęto ustawę  
o ekonomii społecznej

Ustawa zawiera m.in. definicje – ekono-
mii społecznej, PES, osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, przedsię-
biorstwa społecznego oraz zasady dzia-
łania takiego przedsiębiorstwa, sposoby 
współpracy w realizacji usług społecz-
nych, a także zasady koordynacji w tym 
obszarze. Główna cześć przepisu doty-
czy kategorii przedsiębiorstwa społecz-
nego. Art. 5. projektu zawiera zapis, iż 
„Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia 
co najmniej 3 osoby na podstawie umo-
wy o pracę lub spółdzielczej umowy 
o pracę. Każda z tych osób jest zatrud-
niona w wymiarze co najmniej 1/2 peł-
nego wymiaru czasu pracy”. I dalej: 
„W przedsiębiorstwie społecznym (...) 
co najmniej 30% ogółu osób zatrudnio-
nych stanowią osoby zagrożone wyklu-
czeniem (...) Każda z tych osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym jest 
zatrudniona w wymiarze co najmniej 
1/2 pełnego wymiaru czasu pracy”.

Z kolei art. 9. projektu mówi, iż „Przed-
siębiorstwo społeczne nie przeznacza 
zysku lub nadwyżki bilansowej uzy-
skanych z wykonywanej działalności 
do podziału między swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i osoby 
w nim zatrudnione”.

Od początku pojawienia się propozycji 
regulacji w obszarze ekonomii społecz-
nej, dokument wzbudza liczne emocje, 
które można było obserwować m.in. na 
stronie: ngo.pl

Przyjęto Strategię Polityki 
Społecznej Mazowsza na lata 

2021–2030
Sejmik Mazowiecki przyjął Strate-
gię Polityki Społecznej Województwa 
Mazowieckiego wytyczającą kierun-
ki rozwoju tego obszaru na najbliż-
sze lata. Oprócz diagnozy głównych 
problemów społecznych na poziomie 
wojewódzkim, strategia odnosi się 
m.in. do kluczowych wyzwań w sfe-
rze społecznej: wzmacniania kapitału 

Ustawa o ekonomii społecznej

http://ngo.pl
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społecznego, poprawy spójności spo-
łecznej czy rozwoju usług społecz-
nych. Strategia została opracowana 
przez Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej, we współpracy z członka-
mi Polskiego Towarzystwa Polityki 
Społecznej w składzie: Mirosław Gre-
wiński, Joanna Lizut, Ewelina Zdebska, 
Krzysztof Chaczko i Paweł Rabiej.

Zatrudnienie i wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej

Główny Urząd Statystyczny podał dane 
na temat zatrudnienia i wynagrodze-
nia w pierwszym kwartale 2022 roku. 
Liczba pracujących w Polsce (stan na 
31.03.2022 r.) wyniosła 9,75 mln osób, 
tj. o 1,8% więcej niż rok temu (dane te 
dot. podmiotów gospodarki o liczbie 
pracujących 10 i więcej osób oraz jed-
nostek sfery budżetowej niezależnie od 
liczby pracujących). Największa grupa 
osób zatrudniona była w sektorze pry-
watnym (6,7 mln osób), a dominującą 
sekcją w tym sektorze było „przetwór-
stwo przemysłowe” (prawie 2,5 mln 
osób). W sektorze publicznym najwię-
cej zatrudnionych odnotowano w sekcji 
„edukacja” (1 mln osób). Przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brutto w Polsce 
w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 
6235,22 zł. W sektorze publicznym sytu-
owało się na poziomie 7201,59 zł i było 
wyższe o 1320,23 zł niż w sektorze pry-
watnym. W sektorze prywatnym naj-
wyższe przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto odnotowano w sekcji 
„informacja i komunikacja” – ponad 
11 tys. zł, z kolei w sektorze publicznym 

w sekcji „działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa” – ponad 10 tys. zł.

Raport na temat domów dziecka
Ukazał się raport Najwyższej Izby Kon-
troli (NIK) pt. „Realizacja zadań opie-
kuńczo-wychowawczych w domach 
dziecka”. W dokumencie czytamy, iż 
pod koniec 2020 roku istniały 1193 pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze (róż-
nych typów), w których przebywało 
ponad 16 tys. dzieci. Kontrolerzy NIK 
przebadali kilkanaście takich placówek 
w latach 2019-2021. Na potrzeby kon-
troli autorzy używają terminu „dom 
dziecka”, choć część z kontrolowanych 
instytucji nosi nazwę „placówka opie-
kuńczo-wychowawcza”, a sam zwrot 
„dom dziecka” jest nazwą zwyczajo-
wą, nie mającą osadzenia w źródłach 
prawa.

Raport wychodzi z założenia, iż „Usta-
wa o pieczy zastępczej zakłada m.in. 
zapewnienie dzieciom umieszczonym 
w placówkach warunków zbliżonych 
do panujących w rodzinach biologicz-
nych, a tym samym zindywiduali-
zowanie świadczonej opieki i pomo-
cy. Reforma pieczy zastępczej miała 
sprzyjać rozwojowi rodzinnej opieki 
i zmniejszeniu liczby placówek, a stało 
się inaczej, bo wiele powiatów wybra-
ło drogę formalnego dzielenia domów 
na mniejsze jako sposobu na spełnienie 
standardów, bez zmiany dotychczaso-
wych metod pracy”.

Ogólna ocena w raporcie jest negatyw-
na i mówi, iż „Zadania opiekuńczo-wy-
chowawcze realizowane w domach 
dziecka nie zapewniły wychowan-
kom zindywidualizowanego i wystar-
czającego wsparcia, adekwatnego do 
zdiagnozowanych okoliczności. Dzia-
łania podejmowane w placówkach 
skupiały się głównie na zaspokojeniu 

podstawowych potrzeb życiowych wy-
chowanków”.

W raporcie znajdują się rekomendacje 
dla określonych organów związanych 
z badanym obszarem natomiast nie ma 
mowy o rozpoczętym procesie deinsty-
tucjonalizacji, który w założeniu ma 
dotyczyć także beneficjentów instytu-
cjonalnej pieczy zastępczej.

Hiszpania wprowadziła  
darmowe przejazdy koleją

W odpowiedzi na wysokim poziom in-
flacji i związany z tym wzrost cen pa-
liw, rząd Hiszpanii wprowadził dar-
mowe przejazdy wybranymi liniami 
kolejowymi. 100% zniżka na przejazdy 
będzie obowiązywała od 1 września do 
31 grudnia 2022 roku na liniach obsłu-
giwanych przez Renfe Cercanías (i jej 
odmian regionalnych) oraz będzie do-
tyczyła biletów okresowych na kursach 
średniodystansowych (Renfe Media 
Distancia). Świadczenie to nie dotyczy 
kolejowych przejazdów jednorazo-
wych, gdyż głównie chodzi o wsparcie 
osób systematycznie dojeżdżających do 
pracy z obszarów podmiejskich. Hisz-
pańskie Ministerstwo Pracy szacuje, że 
w okresie obowiązywania tego świad-
czenia, aż 75 milionów kursów na te-
renie całego kraju (w tym 26 mln kur-
sów w obszarze Madrytu oraz 22 mln 
w obszarze Barcelony) może mieć wy-
miar bezpłatny. To pierwsze tego typu 
rozwiązanie na dużą skalę w Europie.

Domy pomocy społecznej  
jako placówki zdrowia

Do konsultacji społecznych trafił pro-
jekt zmiany ustawy o pomocy spo-
łecznej (oraz ustawy o działalności 
leczniczej), który zakłada możliwość 

Strategia Polityki Społecznej  
Województwa Mazowieckiego  

na lata 2021-2030
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wykonywania przez dom pomocy 
społecznej (DPS) działalności leczni-
czej. Po spełnieniu odpowiednich wa-
runków (dysponowanie przystosowa-
nymi pomieszczeniami i urządzeniami, 
zatrudnianie osób wykonujących za-
wód medyczny, stosowania wyro-
bów medycznych), każdy DPS będzie 
mógł wystąpić do wojewody z wnio-
skiem o wpis do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą. 
Taka placówka będzie mogła zawierać 
umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na podstawie których będzie 
udzielała świadczeń opieki zdrowotnej 
dla swoich mieszkańców.

Jednym z głównych celów tej zmiany 
jest regulacja finansowania opieki pie-
lęgniarskiej w domach pomocy spo-
łecznej – po zmianach kadry te będą 
miały taki sam status jak pielęgniarki 
z dotychczasowych z placówek leczni-
czych. Przyjęcie nowelizacji planuje się 
na IV kwartał 2022 r.

PAN przyznała nagrody  
za najlepsze prace z polityki 

społecznej
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Spo-
łecznej Polskiej Akademii Nauk roz-
strzygnął konkurs na najlepsze prace 
o charakterze naukowo-badawczym 
i dydaktycznym w dziedzinie pracy, 
polityki społecznej i zarządzania zaso-
bami ludzkimi wydane w 2021 roku.

mniej niż rok wcześniej). Liczba zgo-
nów sytuowała się zaś na poziomie 
235 tys. osób. Tendencja ta oznacza, iż 
w lipcu 2022 roku Polska została kra-
jem z ludnością poniżej 38 mln osób

Zmiany w specjalizacjach 
pracowników socjalnych

W lipcu do konsultacji społecznych 
trafił projekt zmiany rozporządzenia 
w sprawie specjalizacji w zawodzie 
pracownik socjalny. Projekt zakłada 
korektę minimum programowego dla 
I i II stopnia (pojawiają się m.in. kursy 
związany z diagnozowaniem społecz-
nym czy budowaniem systemu wspar-
cia na poziomie lokalnym), rozszerza 
także specjalności na specjalizacji II 
stopnia o (a) pracę socjalna z osobami 
opuszczającymi zakłady karne i aresz-
ty śledcze; (b) animatora społeczności 
lokalnych; (c) asystenturę i mediację so-
cjalną; (d) organizatora usług społecz-
nych. W proponowanych zmianach 
pojawia się także zapis, iż wymóg po-
siadania I stopnia specjalizacji w za-
wodzie pracownik socjalny, nie będzie 
dotyczył osób, które ukończyły studia 
na kierunku praca socjalna lub w za-
kresie pracy socjalnej (art. 116 ust. 1 pkt 
2 ustawy o pomocy społecznej).

Minęły 2 lata od wprowadzenia 
bonu turystycznego

W sierpniu 2020 roku uruchomiono bon 
turystyczny dla rodzin z dziećmi do 
18 roku życia. Na każde dziecko przy-
sługuje jeden bon w wysokości 500 zł. 
Dla dzieci z niepełnosprawnościami 
1000 zł. Świadczenie to przysługiwało 
niezależnie od dochodu, wpisując się 
w powszechny, niepieniężny model 
świadczeń w polityce społecznej.

W tym roku Komisja Konkursowa 
przyznała cztery równorzędne nagro-
dy, które trafiły do:

 ■ Macieja Cesarskiego za pracę „Spra-
wa mieszkaniowo-osadnicza w ba-
daniach środowiska Instytutu 
Gospodarstwa Społecznego – 1920-
2020”, Wyd. SGH;

 ■ Mirosława Grewińskiego za książkę 
„Usługi społeczne we współczesnej 
polityce społecznej”, Wyd. Elipsa;

 ■ Olgi Kowalczyk i Stanisław Kamiń-
ski za redakcję podręcznika „Wy-
miary polityki społecznej”, Wyd. 
UE we Wrocławiu;

 ■ Tadeusza Szumlicza za książkę 
„Wprowadzenie do polityki ubez-
pieczeniowej”, Wyd. Akademia 
Ekonomiczno-Humanistyczna 
w Warszawie.

Ukazał się „Barometr Polskiego 
Rynku Pracy” skupiający się na 

pracownikach z Ukrainy
Badanie wśród pracodawców i pra-
cowników zostało co prawda zreali-
zowane na chwilę przed wybuchem 
wojny w Ukrainie, ale ukazuje ten-
dencje wciąż obecne na polskim ryn-
ku pracy, m.in. zapotrzebowanie na 
pracowników z Ukrainy. Aż 34% pol-
skich firm zatrudniało obywateli Ukra-
iny. 39% firm oferowało zatrudnionym 
ze wschodu stawkę od 19,7 do 24,9 zł 
brutto na godzinę, co piąty płacił od 
25 do 29,9 zł, a co dziesiąty pracodaw-
ca proponował ponad 30 zł. Najczęściej 
Ukraińcy zatrudniani byli na stanowi-
skach niższego szczebla – wskazało 
tak 39% firm. Co dziesiąty pracował na 
średnim szczeblu, a 7% na wyższym.

Warto także dodać, iż 54% polskich 
pracodawców docenia pracowitość 
obywateli Ukrainy.

W lipcu 2022 roku przestaliśmy 
być krajem 38 milionowym!

Główny Urząd Statystyczny (GUS) 
opublikował zestawienie półrocznych 
danych na temat sytuacji społeczno-go-
spodarczej w Polsce. Pod koniec czerw-
ca Polska liczyła 38 mln mieszkańców, 
tj. o ponad 160 tys. mniej niż rok temu. 
W 1 półroczu 2022 roku zarejestrowano 
ok. 154 tys. urodzeń żywych (o 12 tys. 
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Budżet bonu turystycznego oszacowa-
no się na około 4,5 mld zł. Do września 
2022 roku aktywowano około 3,5 mln 
bonów. Można go było użyć w nie-
mal 30 tys. podmiotów turystycznych 
w Polsce. Nie zapadła jeszcze decyzja, 
czy ta forma wsparcia społecznego bę-
dzie kontynuowana. Według badań 
Polskiej Organizacji Turystycznej za 
utrzymaniem bonu jest niemal 100% 
przedsiębiorców turystycznych.

Chilijczycy odrzucili projekt  
nowej konstytucji

4 września Chilijczycy zagłosowali za 
odrzuceniem projektu nowej konstytu-
cji. Dokument ten (i zmiany, które mógł 
wygenerować) był efektem ogrom-
nych protestów społecznych przeciw-
ko złej sytuacji społeczno-ekonomicz-
nej, które przetoczyły się przez Chile 
w 2019 i 2020 roku. Uważa się, iż pro-
jekt chilijskiej konstytucji był niemalże 
rewolucyjny, gdyż ustanawiał w Ame-
ryce Łacińskiej państwo „socjalne, rów-
nościowe, wieloetniczne i ekologiczne”. 
Wynikało to m.in. z artykułu 1 projek-
tu konstytucji, który definiował Chile 
jako socjalne i demokratyczne państwo 
prawa, opierające się na zasadach wie-
lonarodowości, międzykulturowości, 
regionalizmu i ekologii. Ponadto, oby-
watele Chile mieli stworzyć „republikę 
solidarną”, oznaczającą państwo kieru-
jące się równością i inkluzją społeczną.

Z kolei zapisy z zakresu równoupraw-
nienia płci powodowały, iż jeśli kon-
stytucja weszła by w życie, można by-
łoby mówić o demokracji parytetowej. 
Wskazywał na to choćby artykuł 6.2. : 
„Wszystkie kolegialne organy państwa, 
przedsiębiorstwa publiczne, administra-
cja i spółki powiązane z państwem mu-
szą zapewniać w organach zarządczych 
reprezentację co najmniej 50% kobiet”. 
Podobnie rzecz miała się z ekologią – 
zapisy z tego obszaru były niespoty-
kanie w innych światowych ustawach 
zasadniczych. Na przykład artykuł 
8 brzmiał: „Jednostki i narody są współ-
zależne z naturą i tworzą z nią nieroz-
łączną całość. Państwo uznaje i promuje 
całe środowisko naturalne oraz harmo-
nijną równowagę między ludźmi, natu-
rą i organizacją społeczeństwa”.

Kwestie socjalne zostały zaś poru-
szone w artykule 45, mówiącym, iż 
każdy ma prawo do powszechnego, 

solidarnościowego i kompleksowego 
zabezpieczenia społecznego, oznacza-
jącego ochronę w razie choroby, staro-
ści, niepełnosprawności, macierzyń-
stwa i ojcostwa, bezrobocia, wypadków 
przy pracy, chorób zawodowych oraz 
innych ryzyk socjalnych. W opinii ana-
lityków, tak uniwersalne ujęcie bezpie-
czeństwa socjalnego oznaczało rewo-
lucję w chilijskiej polityce społecznej 
i może być punktem odniesienia dla 
innych państw Ameryki Łacińskiej, 
charakteryzujących się raczej rudymen-
tarnym systemem zabezpieczenia spo-
łecznego. Projekt konstytucji był rozbu-
dowany i liczył niemal 400 artykułów, 
co również było niecodzienne wśród 
tego typu dokumentów.

Po odrzuceniu tego projektu przez oby-
wateli Chile, władze zapowiedziały 
zmiany w gabinecie rządowym i pra-
ce nad kolejnym projektem konstytucji.

⅕ Europejczyków jest na granicy 
wykluczenia społecznego

Eurostat poinformował, iż w 2021 roku 
aż ponad 20% obywateli UE (tj. około 
95 mln osób) było zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym (tj. doświadczyło 
jedno z trzech zagrożeń społecznych – 
ubóstwa, deprywacji społecznej lub nie-
regularnej pracy). Najwyższy odsetek 
osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym odnotowano w Rumunii (34%), 
Bułgarii (32%), Grecji i Hiszpanii (po 
28%). Natomiast najniższy w Czechach 
(11%), Słowenii (13%) i Finlandii (14%). 
W Polsce wskaźnik ten sytuował się na 
poziomie około 17% i należał do jed-
nych z najniższych w Unii Europejskiej.

Chile i polityka społeczna



88 WIADOMOŚCI SPOŁECZNE

Monstrualne straty ukraińskiej 
gospodarki

Ponad pół roku po rozpoczęciu woj-
ny w Ukrainie, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych opublikowała szacunki 
związane ze stratami dla ukraińskiej go-
spodarki. Z analizy wyłania się szoku-
jący obraz monstrualnych kosztów po-
niesionych w wyniku rosyjskiej agresji: 
PKB spadnie do niespotykanego pozio-
mu, niemal dwukrotnie obniży się siła 
nabywcza, dziesięciokrotnie wzrośnie 
poziom ubóstwa zaś inwestycje ustaną. 
Szacunki te oznaczają cofnięcie rozwoju 
gospodarczego Ukrainy o kilka dekad.

Ile osób korzysta z pomocy 
społecznej?

Główny Urząd Statystyczny opubli-
kował analizę statystyczną pt. „Pomoc 
społeczna i opieka nad dzieckiem i ro-
dziną w 2021 roku”, zawierającą naj-
nowsze dane z tego obszaru.

W 2021 r. świadczenia z pomocy spo-
łecznej przyznano ogólnie prawie 
1 mln osób (bez względu na liczbę po-
bieranych świadczeń, ich rodzaj, for-
mę oraz źródło finansowania). Było 
to o ponad 125 tys. osób mniej niż 
w 2020 r. Osoby te wchodziły w skład 
około 740 tys. rodzin, w których łącznie 
było 1,5 mln osób. Zasiłki stałe (wypła-
cane osobom całkowicie niezdolnym 
do pracy z powodu wieku lub niepeł-
nosprawności) przyznano 174 tys. osób 
a zasiłki okresowe – 251 tys. osób. Oko-
ło 65% zasiłków okresowych stanowiły 
te przyznane z powodu braku możli-
wości zatrudnienia (164 tys. osób), pra-
wie 15% udzielono z powodu niepeł-
nosprawności (37 tys. osób) oraz około 
14% świadczeń – z powodu długotrwa-
łej choroby (36 tys. osób). Sporą grupę 
beneficjentów – ponad 500 tys. – stano-
wiły osoby korzystające z różnych form 
zasiłków celowych.

Wskaźnik osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej wy-
niósł w skali kraju 255 osób na 10 tys. 
ludności. W ramach pomocy społecz-
nej świadczonej przez jednostki sa-
morządu terytorialnego (zadania wła-
sne i zlecone), a także realizowanej 
przez powiatowe centra pomocy ro-
dzinie (zadania własne oraz z zakresu 

administracji rządowej), na pomoc spo-
łeczną w 2021 r. wydano łącznie 3,5 mld 
zł (o 58 mln zł mniej niż w 2020 r.).

Ubóstwo się nie zmniejszyło, 
a najgorsze przed nami – Raport 

Poverty Watch 2022
W Dniu Walki z Ubóstwem (17 paź-
dziernika) EAPN Polska opubliko-
wał coroczny raport z monitoringu 
ubóstwa i polityki przeciwdziałania 
ubóstwu w Polsce autorstwa członka 
PTPS Ryszarda Szarfenberga. Główne 
tezy raportu:

 ■ w 2021 r. niewiele zmniejszyło się 
ubóstwo skrajne (z 5,2% do 4,2%), 
zaś zasięg ubóstwa relatywnego 
właściwie pozostał jak w 2020 roku 
(około 12%);

 ■ w 2021 r. zasięg pogłębionej depry-
wacji materialnej i społecznej wzrósł 
aż o niemal 100 tys. do 922 tys. osób 
(trudności z zaspokojeniem co naj-
mniej 7 z 13 potrzeb);

 ■ wciąż nie doczekaliśmy się walory-
zacji wielu świadczeń społecznych 
(niektórych od 2016 r.), co utrudnia 
walkę z ubóstwem;

 ■ pojawiły się nowe strategie w po-
lityce społeczne – w tym Strategia 
Rozwoju Usług Społecznych – ale 
brakuje ich efektów;

 ■ prognozy na lata 2022 i 2023 są 
negatywne. Przewiduje się, że 
zasięg ubóstwa wzrośnie o kil-
ka punktów procentowych, a sy-
tuacja może przypominać tę 
z 2015 roku. Wpłynie na to nie tyl-
ko wzrost kosztów życia (infla-
cja), ale także napływ uchodźczyń 

z dziećmi z Ukrainy oznaczający 
m.in zwiększenie zasięgu ubóstwa.

Czego oczekujemy od państwa?
Ukazał się kolejny raport z badań so-
cjologicznych autorstwa Przemysława 
Sadury i Sławomira Sierakowskiego 
pt. „Polacy za Ukrainą, ale przeciw 
Ukraińcom”. W kontekście polity-
ki społecznej, jednym z ciekawszych 
elementów raportu są opinie Pola-
ków na temat obowiązków państwa. 
73% respondentów uważa, iż zapew-
nienie dostępu do opieki zdrowotnej 
to główny obowiązek państwa. Na 
kolejnych miejscach uplasowało się 
wsparcie osób z niepełnosprawnościa-
mi oraz zapewnienie porządnej edu-
kacji. Niemałym zaskoczeniem była 
kolejna pozycja mówiąca, iż niemal 
połowa Polaków uważa, że zapew-
nienie dostępu do psychoterapii jest 
istotniejszym zadaniem państwa niż 
np. działania w obszarze rynku pracy 
czy mieszkalnictwa. Nie mówiąc już 
o wsparciu dla osób bezrobotnych.

Wybory w Danii i polityka 
społeczna

1 listopada odbyły się przedterminowe 
wybory parlamentarne w Danii. Wybo-
ry wygrała rządząca do tej pory Duń-
ska Partia Socjaldemokratyczna (Social-
demokratiet), kierowana przez szefową 
rządu Mette Frederiksen. Ugrupowa-
nie to przystępujące do elekcji m.in. 
pod hasłem „Wspólnie w niepewnych 
czasach” („Sammen gennem usikre 
tider””) postawiło na kwestie bezpie-
czeństwa, wspólnotowości, uczciwości 
i realnej polityki.

W kontekście polityki społecznej i go-
spodarczej partia ta postulowała m.in.:

 ■ pomoc antyinflacyjną w wysokości 
2 mld koron w tym m.in. dotacje do 
czynszów dla osób najuboższych, fi-
nansowe wsparcie dla mikro przed-
siębiorstw (np. sklepów) w małych 
społecznościach lokalnych boryka-
jących się ze wzrostami cen energii, 
odroczenie spłaty podatku VAT i skła-
dek społecznych dla małych i śred-
nich firm znajdujących się w kryzysie 
ekonomicznym czy dalsze obniżanie 
opodatkowania emerytur;

Raport Povert Watch 2022
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 ■ opodatkowanie firm z obszaru ener-
getyki;

 ■ utrzymanie twardej polityki migra-
cyjnej;

 ■ inwestowanie w edukację, szczegól-
nie w obszarze usług opiekuńczo-
-pielęgniarskich dla seniorów oraz 
opieki nad dziećmi;

 ■ wspieranie seniorów na rynku pracy;
 ■ inwestowanie w zieloną transfor-

mację;
 ■ utrzymanie duńskiego modelu pań-

stwa dobrobytu;
 ■ wzrost wydatków na obronność 

i dalsze zbliżenie do europejskiej 
polityki bezpieczeństwa.

Rośnie liczba cudzoziemców 
ubezpieczonych w ZUS-ie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 
podał, iż pod koniec września liczba 
ubezpieczonych cudzoziemców wynio-
sła ponad 1 mln i wzrosła o 44 tys. w sto-
sunku do sierpnia 2022 roku. Jest to aż 
szesnastokrotny wzrost licząc od roku 
2008. Większość cudzoziemców zatrud-
nionych jest na umowę o pracę, ale kil-
ka procent założyło własną firmę. Co 
czwarty cudzoziemiec pracuje w woje-
wództwie mazowieckim, a co dziesiąty – 
w wielkopolskim oraz w dolnośląskim. 
72% ubezpieczonych cudzoziemców 
stanowią obywatele Ukrainy. Tym nie-
mniej, cudzoziemcy stanowią zaledwie 
5% wszystkich osób ubezpieczonych 
w ZUS. Wpłacając składki praktycznie 
nie pobierają świadczeń: w przypadku 
emerytur i rent cudzoziemcy pobierają 
poniżej promila ogólnej kwoty wypłat, 
a w przypadku zasiłków – około 1,5%.

Nadchodzi reforma powiatowych 
urzędów pracy

Do konsultacji społecznych trafił pro-
jekt ustawy o aktywności zawodowej 
zakładający m.in.:

 ■ oddzielenie statusu bezrobotne-
go od ubezpieczenia zdrowotnego 
i wprowadzenie rozwiązania pole-
gającego na dokonywaniu zgłosze-
nia tego ubezpieczenia przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych;

 ■ wprowadzenie instrumentów dla 
rodzin i dla kobiet powracających 
na rynek pracy (np. zachęcenie do 
podejmowania pracy przez mat-
ki lub ojców sprawujących opiekę 
nad dziećmi w wymiarze umożli-
wiającym pogodzenie roli rodzica 
z aktywnością zawodową – pra-
ca na pół etatu za wynagrodzenie 
równe wysokości połowy minimal-
nego wynagrodzenia. Praca na pół 
etatu będzie podstawą do ubiegania 
się o prawo do zasiłku w wysokości 
połowy tego zasiłku);

 ■ uproszczenie i ujednolicenie proce-
dur w urzędach pracy;

 ■ zniesienie właściwości urzędu pracy 
ze względu na miejsce zameldowa-
nia stałego lub czasowego na rzecz 
powiązania bezrobotnego z urzę-
dem pracy właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania;

 ■ poszerzenie grupy klientów PUP 
o osoby bierne zawodowo co umoż-
liwi urzędom pracy realizowanie 
projektów Europejskiego Fundu-
szu Społecznego dla tej grupy osób;

 ■ rezygnację z tzn. pożyczki szkole-
niowej i stypendium na kontynu-
owanie nauki. W to miejsce pojawi 

się pożyczka edukacyjna, częścio-
wo umarzalna (20% kwoty), z któ-
rej będą mogły skorzystać osoby 
planujące podjęcie kształcenia lub 
szkolenia;

 ■ podniesienie stypendium stażowe-
go do wysokości 140% zasiłku dla 
bezrobotnych;

 ■ korektę wysokości zasiłków: dla 
osób które osiągnęły co najmniej 
minimalne wynagrodzenie zasi-
łek ma wynosić 1304 zł w okresie 
pierwszych 90 dni oraz 1024 zł po 
tym okresie. W przypadku osób, 
które osiągnęły wynagrodzenie po-
niżej minimalnego wynagrodzenia 
za pracę zasiłek ma wynosić 652 zł 
w okresie pierwszych 90 dni oraz 
512 zł w okresie kolejnych dni jego 
posiadania.

Planowany termin przyjęcia projektu 
przez Radę Ministrów określono na IV 
kwartał 2022 r. Wejście w życie zaś na 
styczeń 2023 r.

Nasza populacja osiągnęła  
poziom 8 miliardów!

Według obliczeń Organizacji Narodów 
Zjednoczonych 15 listopada 2022 roku 
liczba ludności na świecie osiągnie po-
ziom 8 miliardów. O ile nasza popu-
lacja rosła z 7 do 8 miliardów w cią-
gu 12 lat, to osiągnięcie 9 miliardów 
zajmie już około 15 lat (do 2037 roku), 
co jest oznaką spowolnienia ogólnego 
tempa wzrostu światowej populacji. 
Powyższy wzrost globalnej populacji 
wynika m.in. z wydłużania trwania 
życia: średnia ta wzrosła z 64,6 lat na 
początku lat 90. XX wieku do 72,6 lat 
w 2019 roku. 

Dania i polityka społeczna
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M ożemy wskazać określone eta-
py w ewolucji zainteresowań 
tym tematem. Pierwszym eta-

pem zorganizowanego zainteresowania 
wojnami jest wymiar ilościowy, tzn. licz-
ba mężczyzn dostępnych do walki. Za-
gadnienie to rozwinęło się, gdy skala 
wojny znacznie wzrosła i nie było już 
pewności, że dostępne są nieskończone 
rezerwy mężczyzn. Obawa o liczebność 
wojsk była jedną z sił, które stymulowa-
ły zainteresowanie rządów tendencjami 
demograficznymi i przeprowadzaniem 
krajowych spisów ludności. Jak wiemy 
z historii statystyk urodzeń, w XIX wie-
ku pojawił się sprzeciw wobec operacji 
spisowych z powodu obawy, że są one 
przeprowadzane właśnie z powodów 
wojskowych.

Drugi etap tej ewolucji charakteryzu-
je się coraz większym przyjmowaniem 
standardów jakościowych stosowanych 
wobec rekrutów wojskowych. Bez wąt-
pienia można dostrzec związek mię-
dzy rozwojem standardów dotyczą-
cych tego, co stanowi „przydatność 
do służby”, a rosnącą mechanizacją 
i podziałem pracy w siłach zbrojnych. 
W momencie kiedy to Florence Ni-
ghtingale odkryła, że Służba Medycz-
na Armii Brytyjskiej była obsadzona 
przez kilku urzędników i osobliwego 
chłopca na posyłki, standardy wojsko-
we znacznie wzrosły. Mamy obecnie 

jedną z najbardziej rozwiniętych norm 
rekrutacyjnych obejmujących różno-
rodne atrybuty fizyczne, funkcjonal-
ne, psychologiczne i społeczne. Według 
pisma International Journal of Psycho-
-Analysis „To nie miłość, ale wojenna 
konieczność sprawiła, że amerykańska 
psychiatria zwróciła się w stronę Freu-
da”. Oznacza to, że jednym z głównych 
powodów, dla których psychiatria zaj-
muje dziś tak ważną pozycję na amery-
kańskim życiu społecznym, jest to, co 
nazywa się „niezapomnianą rolą”, jaką 
psychiatrzy odegrali w organizacji ope-
racji wojennych.

Wojna a polityka 
społeczna1

Richard M. Titmuss

1 Źródło: Richard M. Titmuss, War and Social Policy, w: Essays on The Welfare State, Allen and 
Unwin, London 1958. Przekład: Barbara Maderak-Królik.

Jak rozwój współczesnej wojny wpłynął na politykę społeczną? Wśród badaczy tematu powszechne 
jest przekonanie, że w historii najnowszej wojna następowała po wojnie w porządku rosnącym pod 
względem intensywności. Była prowadzona intensywniej, bardziej zaciekle i z większym zaangażowa-
niem społeczeństw. To musiało wpływać na politykę społeczną.
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Wszystko to ma dwojaki wpływ na 
politykę społeczną – po pierwsze, co-
raz wyższe wymagania stawiane są 
w stosunku do tych, którzy są fizycznie 
i psychicznie sprawni, intelektualnie by-
strzy i społecznie akceptowani na grun-
cie osobowości czy charakteru; po dru-
gie, w rezultacie tego procesu odsetek 
mężczyzn odrzuconych i zwolnionych 
z sił zbrojnych raczej rośnie niż maleje. 
I tak na marginesie, wielu z nich staje 
się wówczas beneficjentami świadczeń 
społecznych. Jest to jeden z przykładów, 
który pokazuje, że to, co robi się w imię 
„racji stanu”, w znacznym stopniu de-
terminuje niektóre role i funkcje służb 
społecznych. Koszty społeczne wojny 
burskiej i I wojny światowej, mierzone 
wydatkami emerytalnymi, zasiłkami dla 
wdów, opieką medyczną, rehabilitacją, 
zasiłkami chorobowymi, dopłatami do 
czynszów czy pomocą krajową, stano-
wią dziś znaczną część budżetu służb 
społecznych.

Trzeci etap zainteresowania społeczny-
mi aspektami konfliktów militarnych 

został osiągnięty, gdy obawy o stan-
dardy kadr w wieku poborowym prze-
niosły się na poziom zdrowotny i spo-
łeczny tj. kiedy zadano sobie pytanie 
o kondycję następnych generacji rekru-
tów. Ten etap został osiągnięty w Wiel-
kiej Brytanii na początku XX wieku 
i warto bliżej mu się przyjrzeć ze wzglę-
du na znaczenie dla późniejszego roz-
woju polityki zdrowotnej.

Nie ulega wątpliwości, iż wojna połu-
dniowoafrykańska w pewnym stopniu 
zmieniła losy człowieka, gdyż była im-
pulsem do rozwoju zindywidualizo-
wanego podejścia w obszarze zdro-
wia publicznego, który doprowadził 
ostatecznie do powstania brytyjskiej 
Narodowej Służby Zdrowia (NHS) 
w 1948 roku. Pod koniec wspomnia-
nej wojny ogromne zaniepokojenie 
opinii publicznej wzbudziły publiko-
wane fakty dotyczące chorób i śmier-
telności wśród żołnierzy oraz raport 
Generalnego Inspektora Poborowego, 
który mówił o „stopniowym pogarsza-
niu się stanu zdrowia klas pracujących, 

z których miało pochodzić większość 
rekrutów”. W czasach, gdy elity bry-
tyjskie hołdowały XIX-wiecznej doktry-
nie o nieuchronności postępu społecz-
nego, raport Generalnego Inspektora 
był szokiem. Jakim cudem pod koniec 
stulecia bezprecedensowego postępu 
materialnego pogarszało się zdrowie 
i sprawność społeczeństwa? W szyb-
kim tempie powstawały kolejne komi-
sje śledcze, które zajmowały się kwe-
stiami pogorszenia stanu fizycznego, 
systemami kontroli medycznej, przy-
czynami wysokiej śmiertelności nie-
mowląt i wieloma innymi sprawami 
wpływającymi na dobrostan ludności. 
Odpowiedzią na tę sytuację było m.in. 
ustanowienie w 1906 roku szkolnictwa 
służby medycznej, programów doży-
wiana dzieci w szkołach, kampanii na 
rzecz zmniejszenia śmiertelności nie-
mowląt i innych działań społecznych.

Wszystkie te działania w obszarze po-
lityki społecznej wywodzą się bezpo-
średnio z wojny burskiej i pokazują, 
jak w czasach nowożytnych troska 

Richard M. Titmuss (1950 r.)  
Fot. National Portrait Gallery
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o sprawność społeczną podążała rów-
nolegle z biegiem wydarzeń militar-
nych. Zresztą historia powtarza się 
w czasie I wojny światowej. Przykła-
dowo, w 1917 roku możemy odnoto-
wać pierwszą falę rozwoju bezpłatnej 
publicznej służby zdrowia, kiedy to 
zaoferowano cywilom i żołnierzom 
świadczenia w zakresie leczenia i zapo-
biegania chorobom wenerycznym. Pod 
koniec wojny do publicystyki wkradł 
się z kolei zwrot w postaci „narodu 
C3” (od angielskiej klasyfikacji zdrowotnej 
sugerującej wykonywanie pracy siedzącej – 
przyp. „WS”), po tym jak raport Mini-
sterstwa Obrony Narodowej oznaj-
mił, że tylko jeden na trzech (z prawie 
dwóch i pół miliona badanych) jest cał-
kowicie zdolny do służby wojskowej.

Gdy rozważamy skutki II wojny świato-
wej, kiedy to los Wielkiej Brytanii zale-
żał nie od wysiłków ułamka populacji, 
ale praktycznie od wszystkich obywa-
teli, osiągamy czwarty etap w naszej 
wznoszącej skali zainteresowania woj-
ną i polityką społeczną. Mianowicie, 
państwo musiało nie tylko podjąć od-
powiednie kroki we wszystkich sferach 
gospodarki narodowej w celu ochrony 
zdrowia ludności, ale również brytyjska 
strategia wojenna musiała uwzględnić 
nowe pojęcie sformułowane jako „mo-
rale ludności cywilnej”. To, co Cyril 
Falls nazwał w swoich wykładach Lees 
Knowles w 1941 roku „demostrategią”. 
W sensie militarnym oznaczało to, że 
wojny nie da się wygrać, jeśli miliony 
zwykłych ludzi w Wielkiej Brytanii i za 

granicą nie będą przekonane, że mamy 
do zaoferowania coś lepszego niż nasi 
wrogowie nie tylko w czasie wojny, ale 
i po jej zakończeniu. Ten wymóg strate-
gii wojennej został jednoznacznie sfor-
mułowany w pamiętnym wstępniaku 
w „The Times” wkrótce po opuszczeniu 
plaż Dunkierki przez ostatnie oddziały 
brytyjskie. Było to wezwanie do spra-
wiedliwości społecznej; do zniesienia 
przywilejów, do bardziej sprawiedli-
wego podziału dochodów i bogactwa; 
do drastycznych zmian w życiu gospo-
darczym i społecznym kraju.

Środki społeczne, które zostały opraco-
wane w czasie wojny, koncentrowały się 
na podstawowych potrzebach całej lud-
ności, niezależnie od klasy, wyznania 
czy kategorii wojskowej. Wyróżnienia 
i przywileje, przyznawane munduro-
wym w poprzednich wojnach, zosta-
ły znacznie ograniczone. Na przykład 
kompleksowe systemy opieki medycz-
nej i rehabilitacji musiały być organizo-
wane przez państwo dla osób poszkodo-
wanych i niepełnosprawnych. Nie mogły 
być zarezerwowane wyłącznie dla żoł-
nierzy, jak to miało miejsce w przeszło-
ści, ale musiały zostać rozszerzone także 
na ludność cywilną – np. tych, którzy zo-
stali ranni w wyniku bombardowań. Or-
ganizacja i struktura Pogotowia Ratun-
kowego, początkowo przeznaczona dla 
określonej części społeczeństwa, stała się 
w końcu prototypem służby medycznej 
dla całej populacji.

W sferze polityki żywnościowej nie 
uważano już za stosowne, aby człon-
kowie sił zbrojnych otrzymywali lep-
sze diety niż ludność cywilna. Skala 
racjonowania – podobnie jak w wielu 
innych sferach potrzeb – musiała być 
utrzymywana w równowadze między 
cywilami i wojskowymi.

Ta wojenna tendencja do uniwersaliza-
cji publicznego zabezpieczenia podsta-
wowych potrzeb społecznych działała 
także w drugą stronę: od cywilów do 

Król Jerzy V i Królowa Maria odwiedzają  
Szpital Wojenny Czerwonego Krzyża (1915 r.)  
Fot. National Portrait Gallery
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żołnierzy. Rozwój osobisty w postaci 
dostępu do muzyki, dramatu czy sztu-
ki, otwarty dla cywilów w czasie woj-
ny, zaczął być dostępne w brytyjskiej 
armii. W latach 40. władze wojskowe 
w Wielkiej Brytanii wzięły sobie do 
serca – bez wątpienia nieświadomie – 
epitafium Arystotelesa na temat „sys-
temu Likurga”, spartańskiego szkole-
nia do wojny:

„Narody nie powinny szkolić się 
w sztuce wojennej z myślą o podpo-
rządkowaniu sobie sąsiadów, którzy 
na to nie zasługują (…) Nadrzędnym 
celem każdego systemu społecznego 
powinno być stworzenie instytucji 
wojskowych, podobnie jak wszyst-
kich innych instytucji, z myślą o oko-
licznościach czasu pokoju, kiedy żoł-
nierz nie jest na służbie; i ta teza jest 
potwierdzona w praktyce. Państwa 
militarne są w stanie przetrwać tylko 
tak długo, jak długo pozostają w sta-
nie wojny, natomiast popadają w ru-
inę, gdy tylko zakończą swoje podbo-
je. Pokój powoduje, że schodzi z nich 

powietrze z powodu działania syste-
mu społecznego, który nie uczy żoł-
nierzy, co zrobić ze swoim życiem, 
gdy są poza służbą”.

Zastosowanie tej arystotelesowskiej za-
sady we współczesnym świecie oznacza, 
że system społeczny powinien być tak 
zorganizowany, by wszyscy obywate-
le (a nie tylko żołnierze) mogli nauczyć 
się, co zrobić ze swoim życiem w czasie 
pokoju. W tym kontekście zrozumiała 
staje się ustawa o edukacji z 1944 roku, 
raport Beveridge’a z 1941 roku czy usta-
wy o ubezpieczeniach społecznych, za-
siłkach rodzinnych i narodowej służbie 
zdrowia. Wszystkie te narzędzia poli-
tyki społecznej były wyrazem strategii 
wojennej, zakładającej, że należy scalić 
i ujednolicić warunki życia zarówno cy-
wilów, jak i żołnierzy.

Piętno wojny w polityce społecznej nie 
odcisnęło się bardziej wyraziście niż 
w sferze potrzeb osób pozostających 
na utrzymaniu męskiego żywiciela – 
potrzeb żon, dzieci i innych krewnych 

Brytyjscy żołnierze podczas  
II wojny śwatowej  
Fot. National Portrait Gallery
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stratyfikację społeczną danej wspól-
noty. Wojna masowa, w której uczest-
niczy duża część całej populacji, ma 
tendencję do wyrównywania różnic 
między klasami społecznymi. Z drugiej 
strony, wojny zawodowe, prowadzone 
przez przywódców wojskowych rekru-

tujących się z elity społecznej i zależne 
od poparcia tylko niewielkiej części 
społeczeństwa, mają tendencję do potę-
gowania istniejących nierówności spo-
łecznych. Badanie to, moim zdaniem, 
skutecznie odpowiada na hipotezę 
Herberta Spencera mówiącą, że wojna 
prowadzi do zwiększenia nierówno-
ści społecznych. Mogło to być praw-
dą w przypadku niektórych wojen 
w wybranych okresach historycznych, 
ale nie w przypadku wszystkich wo-
jen. Trzeba jednak uczciwie przyznać, 
że Spencer pisał swoje spostrzeżenia 
przed pojawieniem się masowych wo-
jen XX wieku.

Prace tych socjologów generalnie 
wspierają argumenty, które przedsta-
wiłem: że współczesna wojna miała – 
przynajmniej w Wielkiej Brytanii – głę-
boki wpływ na politykę społeczną i że 
odwrotnie, kierunek polityki społecz-
nej wpłynął na sposób prowadzenia 
wojny. Ale to, jestem tego pewien, nie 
jest cała historia polityki społecznej. 
Człowiek nie żyje tylko dzięki wojnie. 
Wyjaśnianie życia społecznego w kate-
goriach agresji i walki jest tylko częścią, 
akurat tą ciemniejszą, strony życia spo-
łecznego. 

w momencie gdy żywiciele służą w si-
łach zbrojnych. Im bardziej prowadze-
nie wojny wymagało wysiłku ze strony 
narodu, tym bardziej potrzeby rodzin 
pozostających na utrzymaniu były 
uznawane i akceptowane jako element 
odpowiedzialności publicznej.

Jednym z efektów II wojny światowej 
było włączenie świadczeń dla osób po-
zostających na utrzymaniu do systemu 
ubezpieczeń pracowniczych (Work-
men’s Compensation) oraz powstanie 
innych programów społecznych w tym 
obszarze. Na przykład ujednolico-
no renty wojenne i renty z tytułu wy-
padków przy pracy. Zrobiono to – jak 
wiele innych rzeczy – ponieważ rozróż-
nienie między wojną a pokojem, cywi-
lami a niecywilami wydawało się już 
niewłaściwe.

Patrząc na uwagi, które poczyniłem na 
temat związku wojen i polityki społecz-
nej, można, zaryzykować jeden ogólny 
wniosek. Prowadzenie nowoczesnej 
wojny zakłada i narzuca wzrost – na-
zwijmy to – dyscypliny społecznej. 
Akceptacja obowiązków i praw wy-
muszonych przez wojnę, przez przygo-
towania do wojny i przez długofalowe 
konsekwencje wojny, musi wpływać na 
cele i treść polityki społecznej nie tylko 
podczas samej wojny, ale także w cza-
sie pokoju. Dyscyplina społeczna, któ-
rej wymagała wojna Wielkiej Brytanii 
z Niemcami hitlerowskimi, czerpała 

swoją siłę z wewnętrznych źródeł, a nie 
z rozkazów zewnętrznych, i musiała 
opierać się na systemie społecznym, 
który starał się nauczyć swoich żołnie-
rzy, co mają robić ze swoim życiem po 
zakończeniu służby.

Cele i treść polityki społecznej, zarów-
no w czasie pokoju, jak i wojny, są 
więc zdeterminowane – przynajmniej 
w znacznym stopniu – przez to, jak 
dalece współpraca ogólnospołeczna 
jest niezbędna do skutecznego prowa-
dzenia wojny. Jeśli współpracę tę uwa-
ża się za niezbędną, to należy zmniej-
szać nierówności i spłaszczyć piramidę 
stratyfikacji społecznej. Taką, po części, 
tezę stawia Andrzejewski w obszer-
nym, nieco chaotycznym, ale błysko-
tliwym studium opublikowanym pod 
tytułem „Organizacja wojskowa a spo-
łeczeństwo”. Analizując charakter woj-
ny i jej prowadzenie od czasów paster-
skich i społeczeństw przedliterackich, 
aż do nadejścia wojny atomowej, do-
wodzi, że to, co nazywa „współczyn-
nikiem udziału wojska”, determinuje 
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