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Porządek posiedzenia: 
 1. Wyzwania związane z integracją uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce w świetle 

dotychczasowych doświadczeń. 

Posiedzeniu przewodniczył: 
 przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jan Filip Libicki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej: 

Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena 
Kochan, Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska,  

 senatorowie członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą: 
 Paweł Arndt, Halina Bieda, Jerzy Fedorowicz, Stanisław Gogacz, Maria Koc, Ryszard 

Majer, Andrzej Pająk, Jarosław Rusiecki, Janina Sagatowska, Kazimierz Michał 
Ujazdowski, Józef Zając, Wojciech Ziemniak,  

 senatorowie: 
 Michał Kamiński, Marek Plura, Wadim Tyszkiewicz,  

 goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
sekretarz stanu Paweł Szefernaker ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 
podsekretarz stanu Barbara Socha, 

Ministerstwo Edukacji i Nauki: 
sekretarz stanu Tomasz Rzymkowski, 

Uniwersytet Warszawski: 
członek Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami Maciej 
Duszczyk, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski: 
prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Wojciech Gizicki, 

Polska Akademia Nauk: 
kierownik Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym w Instytucie Nauk Prawnych Witold 
Klaus, 



 

 

Konferencja Episkopatu Polski: 
przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Krzysztof Zadarko, 

prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski, 
była wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Winnicy Alicja Zyguła, 
Fundacja „Edukacja dla Demokracji”: 

prezes zarządu Martyna Bogaczyk, 
Fundacja „Polskie Forum Migracyjne”: 

prezes zarządu Agnieszka Kosowicz, 
Fundacja „Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej”: 

prezes zarządu Adriana Porowska,  
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez Barier”: 

prezes zarządu Honorata Ogonowska-Chrobrowska. 
 

 

Ad 1.  

 Wspólne posiedzenie komisji senackich z udziałem strony rządowej, ekspertów naukowych, 
przedstawicieli administracji samorządowej oraz organizacji społecznych było poświęcone 
problemom związanym z integracją uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce. 
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele rządu przedstawili informacje o dotychczasowych 
działaniach rządu na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy, od rozpoczęcia wojny przez 
Rosję przeciwko Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r., a także o planowanych pracach 
i regulacjach ustawowych związanych z dalszą pomocą uchodźcom przebywającym na terenie 
Polski.  
Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker 
poinformował, że od początku wojny granicę Polski przekroczyło 3,4 miliona uchodźców 
z Ukrainy. Podkreślił, że po 3 miesiącach doraźnej pomocy humanitarnej na dużą skalę 
rozpoczyna się etap długofalowej pomocy systemowej, umożliwiającej obywatelom Ukrainy 
adaptację w Polsce. Minister zapowiedział wprowadzenie do 1 lipca br. nowych rozwiązań 
dotyczących m.in. rynku pracy, edukacji i opieki nad dziećmi.  
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski przekazał, że resort 
prognozuje, w zależności od dalszego trwania wojny, podwojenie lub potrojenie od września 
2022 r. liczby ukraińskich uczniów, którzy rozpoczną naukę w polskich szkołach. Obecnie 
ponad 197 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy jest obecnych w polskim systemie oświaty. 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha wskazała 
kwestie rynku pracy i zapewnienia opieki nad dziećmi najmłodszymi do lat 3 i 5 jako dwie 
podstawowe kwestie, których rozstrzygnięcie przyczyni się do rozwiązania wielu problemów 
związanych z dużą liczbą uchodźców. Jak zapewniła minister, świadczenia w ramach systemu 
zabezpieczenia społecznego są wypłacane uchodźcom zgodnie z normami obowiązującymi 
w państwach UE.  
Prof. Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślił, że szacowana realnie na 
1,5 miliona osób liczba uchodźców przekracza dwukrotnie obiektywne możliwości 
absorbcyjne Polski mierzone wydolnością systemu do efektywnej pomocy. Wskazał, iż 
kluczem do rozwiązania problemów związanych z bezprecedensową liczbą uchodźców 
wojennych w Polsce jest połączenie wysiłków rządu, samorządu, pracodawców 
i społeczeństwa obywatelskiego w zakresie edukacji, rynku pracy, zapewnienia mieszkań, 
służby zdrowia i świadczeń społecznych. 
Prezes Fundacji „Polskie Forum Migracyjne” Agnieszka Kosowicz zwróciła uwagę na to, iż 
doświadczenie i potencjał organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców nie są 
odpowiednio wykorzystane w polityce państwa na rzecz migrantów. Przestrzegała przed 



 

 

wycofywaniem się międzynarodowej pomocy humanitarnej w okresie 2–3 lat.  
Prezes Fundacji „Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej” Adriana Porawska zwróciła uwagę 
m.in. na brak punktów interwencji kryzysowej na dworcach, gdzie odbywa się największy 
przepływ fali uchodźców. Postulowała uruchomienie infolinii dla uchodźców poszukujących 
pracy oraz utrzymanie bezpłatnych przejazdów transportem publicznym. 
Ks. bp Krzysztof Zadarko podkreślał znaczenie postawy miłosiernego podejścia do 
potrzebujących w działaniach Kościoła katolickiego. Mówił o zakresie i skali pomocy 
świadczonej przez Caritas Kościoła katolickiego w Polsce i w Ukrainie. Zwracał uwagę na 
potrzebę relokacji uchodźców, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. 
Prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski wskazał na brak środków dla samorządów na 
pokrycie kosztów pobytu dzieci uchodźców w przedszkolach oraz świadczeń z zakresu 
ochrony zdrowia. Zwracał uwagę m.in. na potrzebę weryfikacji orzeczeń o niepełnosprawności 
obywateli Ukrainy. Postulował zliberalizowanie przepisów dotyczących wydawania pozwoleń 
na pracę w zawodach medycznych. 
Prof. Witold Klaus z PAN wskazywał na potrzebę stworzenia nowego systemu pomocy 
uchodźcom, który powinien być odbiurokratyzowany i oparty na zaufaniu. Postulował 
finansowe wsparcie organizacji pozarządowych i wzmocnienie ich roli w rozwiązaniach 
systemowych dotyczących polityki migracyjnej państwa. Stwierdził, że Polska powinna 
włączyć się w proces relokacji uchodźców na poziomie Unii Europejskiej. 
Prof. Wojciech Gizicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówił o działaniach 
środowiska KUL i instytucji kościelnych w niesieniu pomocy uchodźcom. 
Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, eksperci oraz 
przedstawiciele strony społecznej. Wszyscy zwracali uwagę na konieczność opracowania 
całościowej polityki migracyjnej państwa polskiego, która uwzględniałaby rolę i zadania 
organizacji społecznych zajmujących się pomocą migrantom. Zwracano uwagę na wyzwania 
finansowe, społeczne i kulturowe, które stoją w najbliższych latach przed państwem polskim, 
gospodarką, rynkiem pracy, systemami edukacji, zdrowia i oświaty, oraz na problemy 
związane zarówno z tymczasowym, jak i stałym pobytem dużej liczby obywateli Ukrainy 
w Polsce oraz ich integracją w polskim społeczeństwie.   
Senator Jan Filip Libicki zaproponował odbywanie posiedzeń komisji w sprawach związanych 
z integracją uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce co pół roku oraz przekazanie stronie 
rządowej wniosków z odbytej dyskusji. 
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