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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja profesora Macieja Duszczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu 

Warszawskiego o pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Analiza potrzeb i rekomendacje. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał 

Ujazdowski. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą: 

Paweł Arndt, Halina Bieda, Wiktor Durlak, Jerzy Fedorowicz, Stanisław Gogacz,  

Maciej Łuczak, Andrzej Pająk, Jarosław Rusiecki, Janina Sagatowska, Kazimierz Michał 

Ujazdowski, Józef Zając, Wojciech Ziemniak, 

 

 
senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: 

 Ryszard Bober, Wiktor Durlak, Mieczysław Frankiewicz, Janusz Gromek, Marek 

Komorowski, Andrzej Pająk, Janusz Pęcherz, Wadim Tyszkiewicz, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Edukacji i Nauki: 

sekretarz stanu Włodzimierz Bernacki ze współpracownikami, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą  

Regina Jurkowska, 

Uniwersytet Warszawski: 

ekspert Ośrodka Badań nad Migracjami dr hab. Maciej Duszczyk, 

Fundacja Kościuszkowska: 

prezes i dyrektor wykonawczy Marek Skulimowski. 

 

 

Ad 1. 
 

 
Prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego 

omówił najpilniejsze wyzwania migracyjne związane z pomocą dla uchodźców wojennych  



 

z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Stwierdził, że Polskę czeka prawdopodobnie największe 

od zakończenia II wojny światowej wyzwanie społeczno-ekonomiczne związane z toczącą się 

wojną na Ukrainie i że będzie to związane m.in. z potrzebą udzielania długotrwałego wsparcia 

uchodźcom. Zaznaczył, że w pierwszej fali migracyjnej do Polski docierają osoby w najlepszej 

sytuacji, które mają za granicą rodzinę lub znajomych. Z biegiem czasu będą napływały osoby, 

które będą potrzebowały coraz większego wsparcia. Obecnie obserwujemy nie tylko dużą 

mobilizację polskich władz państwowych i samorządowych, ale również ogromny odruch 

solidarności społeczeństwa obywatelskiego. Prof. Maciej Duszczyk przedstawił rekomendacje 

w zakresie pomocy uchodźcom dotyczące m.in. przygotowania ośrodków pobytu, dostępu do 

świadczeń socjalnych, zatrudnienia, szkół, przedszkoli i uczelni. Zaapelował o utworzenie 

specjalnego funduszu dla organizacji pozarządowych oraz o kampanię informacyjną 

i o wsparcie dla rodzin przyjmujących uchodźców. Ocenił, że długofalowo Polska sama sobie 

nie poradzi z tak dużym napływem uchodźców i niezbędne jest zaangażowanie Unii 

Europejskiej. 

Komisje wysłuchały także informacji sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki 

Włodzimierza Bernackiego na temat przygotowywanego przez rząd projektu specustawy  

w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Regulacje obejmą m.in. legalizację pobytu, dostęp 

do świadczeń i edukacji na różnych poziomach oraz do pomocy psychologicznej, ale także 

stypendia dla studentów czy uproszczony tryb poświadczania kompetencji zawodowych  

i zatrudnienia. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

zaproszeni goście. 

Prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej Marek Skulimowski zapowiedział, 

że fundacja włączy naukowców z Ukrainy do polsko-amerykańskich programów 

akademickich. 
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