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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Od początku napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przybyły do Polski już prawie 3 miliony osób 

uciekających przed wojną. Jeśli nawet jakaś liczba tych osób potraktowała Polskę jedynie jako kraj 

tranzytowy, a część wróciła już nawet do Ukrainy, to i tak większość z nich nadal przebywa i będzie 

przebywała w naszym kraju. Sytuacja ta zatem będzie z czasem wywoływała ogromne problemy 

organizacyjne i finansowe w zakresie udzielania tym wszystkim ludziom słusznej i potrzebnej im pomocy, 

m.in. w zakwaterowaniu, w zakresie zapewnienia im edukacji, nauki, ochrony zdrowia, pracy, a także 

wypoczynku. 

Pomoc uchodźcom w krótkim okresie była możliwa do udźwignięcia przez polskie społeczeństwo 

obywatelskie, a także samorząd terytorialny. W średnim, a przede wszystkim w długim okresie trudno jednak 

sobie wyobrazić, aby Polska i Polacy samodzielnie mogli finansować i utrzymywać miliony ludzi, zwłaszcza 

że przecież wojna w Ukrainie nie skończyła się i może w przyszłości powodować napływ kolejnych fal 

uchodźców. Potrzebne są więc bardzo pilne rozwiązania długoterminowe, kompleksowe i systemowe, a nie 

tylko, jak obecnie, doraźne. Ponadto oprócz długofalowej strategii konieczne są także dodatkowe środki 

finansowe na utrzymanie w Polsce uchodźców z Ukrainy. Te można otrzymać z Unii Europejskiej. 

Wiele badań wskazuje na to, że Polska może skutecznie i w warunkach optymalnych przyjąć, dając 

wsparcie na określonym poziomie, tylko ok. 700 tysięcy uchodźców. Jeśli chodzi o dodatkowe miejsca pracy, 

to niektórzy eksperci uważają, iż jeszcze mniej możemy zagospodarować osób spośród tych, które po 

24 lutego br. przyjechały do Polski, zwłaszcza że absolutna większość z nich to kobiety i dzieci. Np. pani 

prof. Elżbieta Mączyńska uważa, że na polskim rynku pracy jest możliwość zatrudnienia „tylko” 

ok. 500 tysięcy uchodźczyń, które dotarły do nas z Ukrainy. Główny ekonomista Pracodawców RP, pan 

Kamil Sobolewski, przy okazji prezentacji „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022” wskazał, że z grona 

ponad 2 milionów uchodźców z Ukrainy, którzy mogą pozostać w Polsce dłużej, ok. 40% to będą dzieci 

i młodzież, a ok. 10% to osoby starsze. Jego zdaniem będzie u nas przebywało ok. 1–1,2 miliona osób w 

wieku produkcyjnym, z czego pracę może podjąć ok. 600–700 tysięcy. 

Z kolei dane publikowane przez ONZ wskazują, że łącznie Ukrainę od 24 lutego opuściło już znacznie 

ponad 4 miliony osób, lecz Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ prognozuje, że na terytorium 

Unii Europejskiej niebawem może znaleźć się nawet 7 milionów ludzi z Ukrainy i że będą to głównie kobiety 

i dzieci. Trzeba jednak pamiętać, że gdyby konflikt rozlał się na całą Ukrainę, to możemy spodziewać się 

kolejnych ok. 3–4 milionów uciekinierów, a niektóre szacunki mówią o 8 milionach ludzi, co może u nas 

wywołać wręcz klęskę humanitarną. Jak uważa np. pani dr Klaudia Gołębiowska, ekspertka od polityki 

imigracyjnej, społeczeństwo obywatelskie w Polsce samo sobie z takim kryzysem humanitarnym już nie 

poradzi i nie będzie w stanie zarządzać tym procesem bez systemowego, kompleksowego i finansowego 

wsparcia państwa. 

Chciałbym zatem zapytać Pana Premiera, po pierwsze, jaką strategię ma rząd RP wobec opisanych wyżej 

zagrożeń. Po drugie, chciałbym wiedzieć, jaki budżet zakłada ta strategia i w jakich okresach. Po trzecie, jak 

ta strategia lokuje podział obowiązków i ich finasowanie pomiędzy administrację państwową a administrację 

samorządową? Kolejna sprawa. Skoro możliwości Polski w zakresie zakwaterowania oraz świadczenia usług 

publicznych, a także oferowania odpowiedniej liczby miejsc pracy są lub będą w naszym kraju 

niewystarczające, to czy Pana rząd wystąpi do Unii Europejskiej z wnioskiem o wsparcie naszego kraju 

poprzez relokację uchodźców na terenie państw Unii Europejskiej? I ostatnia sprawa, choć być może 

najważniejsza: czy polski rząd zamierza wystąpić z wnioskiem o środki finansowe na ten cel do Unii 

Europejskiej? Jeśli tak, to kiedy i o jak znaczne, a jeśli nie, to dlaczego? 
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