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Przegląd rozwiązań legislacyjnych 
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa.

TOMASZ BOJANOWSKI



Od marca 2020 roku świat stale musi zmagać się                           
z nowymi wyzwaniami, które kiedyś pozostawały jedynie
w sferze abstrakcji. Niemniej rzeczywistość uległa
zmianie, począwszy od drugiej dekady XXI wieku przyszło
się nam zmagać z globalnymi chorobami, kryzysem                           
i wojną europejską, która może być zaledwie preludium
do światowego konfliktu.

Oczywiście nie jest tak, że świat nie potrafi sobie radzić                         
z wcześniej wspomnianymi wyzwaniami. Jakiekolwiek
podejmowane działania nie są automatyczne                           
i w przeważającej mierze (choć nie zawsze) są zależne od
norm prawnych, ponieważ to właśnie prawo jako jeden                        
z regulatorów życia społecznego pozwala „zapanować”
nad ekstraordynaryjnymi sytuacjami. 

Oddziaływanie na społeczeństwo za pomocą norm
prawnych jest zdecydowanie łatwiejsze w realiach
aktualnie przeważającej koncepcji pozytywizmu
prawniczego, gdzie prawo jest rozkazem ustawodawcy.
Należy, jednakże zaznaczyć, że wszystkiego nie da się
przewidzieć i uregulować (choć podejmowane są takie
próby), w związku z tym czasami nawet najlepsze                           
i najdokładniejsze przepisy nie radzą sobie z zastaną
sytuacją. Co więcej takie stany nie mają pozytywnego
wpływu na jakość stanowionego prawa i dodatkowo
utrudniają proces legislacyjny. 

Wprowadzenie
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Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) –
pandemia COVID-19;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku                           
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (t.j. Dz.U.
2022 r. poz. 376) – pandemia COVID-19;

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku
solidarnościowym przyznawanym w celu
przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (t.j.
Dz.U. 2022 r. poz. 93) – pandemia COVID-19;

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie
układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U.
2022 r. poz. 171, poz. 1137) – pandemia COVID-19;

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie
Turystycznym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1038) – pandemia
COVID-19;

W ciągu ostatnich dwóch lat kilkukrotnie
doświadczyliśmy nadzwyczajnych sytuacji tj. takich, które
wymagały uchwalenia dedykowanego aktu prawnego
rangi ustawowej (spec-ustawa). W tym miejscu można
wskazać na następujące akty prawne:
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Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy                           
o ochronie granicy państwowej oraz niektórych
innych ustaw (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) –
kryzys migracyjny na granicy z Białorusią; 

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j.
Dz.U. 2022 r. poz. 655, poz. 1725, poz. 974) – wojna
ukraińsko-rosyjska; 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 583                         
z późn. zm.) – wojna ukraińsko-rosyjska;

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 835,
poz. 1713) – wojna ukraińsko-rosyjska;

Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych
regulacjach w zakresie transportu i gospodarki
morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium Ukrainy (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 684, poz. 1715,
poz. 830) – wojna ukraińsko-rosyjska.

Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji będzie
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa. Pomimo tego, że od jej uchwalenia minęło
niecałe pół roku to już powstały do niej dwa
specjalistyczne komentarze prawnicze, które
kompleksowo omawiają jej przepisy i są dostępne                           
w systemie informacji prawnej Legalis tj.: 
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P. Drembkowski, Ustawa o pomocy obywatelom
Ukrainy. Komentarz z wzorami dotyczącymi pobytu,
dostępu do rynku pracy, świadczeń społecznych,
edukacji i opieki zdrowotnej, Warszawa 2022;

K. Szmid, P. Sawicki, Ustawa o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa. Komentarz, Warszawa 2022.

Niniejsza część publikacji w sposób prosty, praktyczny                           
i syntetyczny przedstawi najważniejsze zdaniem autora
rozwiązania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia                           
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy                           
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa, które są uprawnieniami bądź ułatwieniami dla
obywateli Ukrainy. Analiza będzie miała co do zasady
charakter prawny, niemniej miejscami może śladowo
odnosić się do różnych aspektów życia społecznego, które
mogą ułatwić naświetlenie pewnych kwestii. Potencjalny
czytelnik nie powinien szukać daleko idących konotacji
politycznych i skupić się na treści odnoszącej się do
aspektów normatywnych, która stanowi główną wartość
proponowanej analizy.

 W tym miejscu warto przytoczyć wstępny fragment
komentarza pod redakcją P. Drembkowskiego, który
śladowo wskazuje na pozanormatywne aspekty
uchwalenia niniejszej regulacji. Autor skazuje, że ustawa
jest tylko środkiem do celu, ale wyrazem postawy
państwa i obywateli polskich wobec Ukrainy w duchu
solidarności:
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„W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Polska przyjęła już
ponad 3 miliony uchodźców uciekających przed tragedią
wojny. Niczym niesprowokowana i nieuzasadniona
agresja wojskowa Rosji na Ukrainę rażąco narusza
prawo międzynarodowe oraz zagraża bezpieczeństwu                        
i stabilności w Europie i na świecie. Powoduje niedające
się opisać cierpienie ludności ukraińskiej. Od samego
początku Polacy wspólnie solidaryzują się i udzielają
Ukraińcom wsparcia. Masowo organizowane są zbiórki                           
i różnego rodzaju formy pomocy obywatelom i osobom
zamieszkującym Ukrainę. Nasi sąsiedzi pod
przywództwem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego
pokazują całemu światu, czym jest prawdziwa odwaga                   
i męstwo. My jako naród kolejny raz pokazujemy, co to
znaczy solidarność”. (1) 

Warto także wskazać, że na mocy omawianej ustaw
znowelizowano także szereg innych ustaw pod kątem
pomocy obywatelom Ukrainy tak, aby przepisy
omawianej ustawy były wykonywalne. Co ważne Rada
Ministrów jest zobowiązana do składania sprawozdania
raz na 12 miesięcy Sejmowi i Senatowi z wykonania
ustawy na piśmie. Sprawozdanie następnie ma być
przedmiotem debaty 
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(1) P. Drembkowski (red.), Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Komentarz
z wzorami dotyczącymi pobytu, dostępu do rynku pracy, świadczeń
społecznych, edukacji i opieki zdrowotnej, Warszawa 2022;



szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom
Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
pomoc zapewnioną przez wojewodów, jednostki
samorządu terytorialnego oraz inne podmioty
obywatelom Ukrainy;
utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania
lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy
obywatelom Ukrainy;
niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
uznawany za legalny;

Należy nadmienić, że analizowany akt prawny jest
uregulowaniem szczegółowym do ustaw ogólnych
dotyczących sytuacji cudzoziemców tj. w stosunku do
ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U.                        
z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.) oraz ustawy z 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1108 z późn zm.).

Ustawa charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem
przedmiotowym, który wynika z art. 1 ust. 1 i 3. Głównym
celem aktu jest uregulowanie zasad zalegalizowania
pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium
tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających
Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu
tych działań wojennych przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 1).

Niemniej, poza tym ustawa reguluje także (art. 1 ust. 3):

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
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szczególne zasady przedłużania okresów legalnego
pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez
organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień
w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli
Ukrainy będących studentami, nauczycielami
akademickimi lub pracownikami naukowymi
wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy;
szczególne regulacje dotyczące kształcenia,
wychowania i opieki dzieci i uczniów będących
obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek
samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych
zadań oświatowych w tym zakresie;
szczególne zasady organizacji i funkcjonowania
uczelni w związku z zapewnieniem miejsc na studiach
dla obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 1;
szczególne zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy,
przebywających legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
szczególne zasady prowadzenia dystrybucji
produktów leczniczych przeznaczonych na pomoc
humanitarną na terytorium Ukrainy przez Rządową
Agencję Rezerw Strategicznych.

Warto wspomnieć o tym, że ustawa jest implementacją
decyzji wykonawcza Rady (UE) 2022/382 która ma
zastosowanie określonej kategorii wysiedleńców, którzy
musieli opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24 lutego
2022 r. w następstwie inwazji wojskowej rozpoczętej                           
w tym dniu przez rosyjskie siły zbrojne.

12 – Przegląd rozwiązań legislacyjnych



obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ukrainie przed 24
lutego 2022 r.;
bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich
innych niż Ukraina, którzy przed 24 2022 r. korzystali                        
z ochrony międzynarodowej lub równoważnej
ochrony krajowej w Ukrainie;
członków rodzin osób, o których mowa w pkt 1) i 2).

Z dyrektywy oraz ustawy wynika także zakres
podmiotowy. Regulacja kierowana jest do wysiedleńców,
którzy musieli opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24
lutego 2022 r. w następstwie inwazji wojskowej
rozpoczętej w tym dniu przez rosyjskie siły zbrojne tj.:

1.

2.

3.

Powyżej naświetlony zakres podmiotowy ma charakter
zamknięty.

Warto wskazać, że pojęcie najbliższej rodziny obejmuje
nie tylko rodziców i dzieci, ale też inne osoby, które                           
z uwagi na konkretny układ stosunków faktycznych (nie
prawnych) pozostawały w relacjach szczególnej bliskości,
niezależnie od formalnej kolejności pokrewieństwa
wynikającej z przepisów Kodeksu Rodzinnego                           
i Opiekuńczego. W związku z tym rodzina w rozumieniu
omawianej ustawy będzie tzw. konkubinat (faktyczne
współżycie kobiety i mężczyzny). 

Co do zasady ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa jest kierowana do obywateli
Ukrainy, o których mowa powyżej. Niemniej szereg norm
nakłada obowiązki na polskie organy administracji
publicznej zarówno centralne jak i lokalne. Daje także
uprawnienia do ubiegania się obywatelom polskim i nie
tylko – osobom prawnym oraz fizycznym działających na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej – o rekompensaty,                          
w zamian za pomoc obywatelom Ukrainy. 
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W publikacji nie podjęto rozważań nad temporalnym
zakresem obwiązywania ustawy, ponieważ w aktualnych
okolicznościach wydaje się to bezcelowe. Warto
podkreślić, że co do zasady większość przepisów
obowiązuje od 24 lutego 2022 r. mimo uchwalenia ustawy
12 marca.
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Tytułem wstępu należy wskazać, że ustawę tworzą
przepisy materialne i proceduralne podzielone na 116
jednostek redakcyjnych (artykułów). Na tej podstawie
można wyszczególnić prawie 50 uprawnień lub ułatwień
(o charakterze proceduralnym oraz materialnym), które
przysługują obywatelom Ukrainy, o których mowa
powyżej. Co więcej od 12 marca nowelizowano ją 11 razy (!)
i z pewnością będą kolejne. (2) 

Przedmiot omawianej ustawy wykonują w szczególności
art. 2 i 3. To dzięki nim obywatele Ukrainy (zgodnie                           
z definicją z art. 1 ust. 1 ustawy określająca także zakres
przedmiotowy), którzy przybyli legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego
2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na
podstawie omawianej ustawy (datę stanowiącą ostatni
dzień okresu, w którym legalny wjazd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy obywatela
Ukrainy deklarującego zamiar pozostania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej) i deklarują zamiar pozostania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich pobyt na tym
terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy
licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Co więcej zgłoszenia
przekroczenia granicy nie trzeba dokonać zaraz po
przekroczeniu granicy, co było utrudnione w pierwszych
dniach rosyjskiej inwazji ze względów logistycznych
Wspomniany art. 3 daje możliwość zgłoszenia w ciągu 90
dni od przekroczenia granicy.

Analiza poszczególnych rozwiązań
legislacyjnych
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zakwaterowanie;
zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego;
zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania,                     
o których mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków
prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest
opieka medyczna, albo miejsc pośrednich, z których
będzie realizowany dalszy transport do punktu
docelowego, w którym obywatelom Ukrainy udzielana
będzie opieka medyczna; 

Z kolei art. 4 stanowi o nadaniu numeru PESEL
obywatelom Ukrainy zgodnie z przyjętą przez ustawę
definicją, co ułatwia realizację szeregu usług publicznych
w wymiarze krajowym oraz regionalnym. Warto wskazać,
że art. 5 zapewnia wykonanie darmowej fotografii na
potrzeby nadania numeru PESEL. W związku                           
z powyższym Minister właściwy do spraw informatyzacji
zobowiązany jest do prowadzenia rejestru obywateli
Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Z kolei na
podstawie art. 10 Minister właściwy do spraw
informatyzacji może przygotować specjalną aplikację dla
obywateli Ukrainy, która pozwoli na posługiwanie się
dokumentami w formie elektronicznej, co zapewni
jeszcze szerszy dostęp do usług publicznych. Niniejsze
wymaga stworzenia specjalnej infrastruktury technicznej. 

Doniosłe znaczenie ma art. 12, który nakłada na
wojewodów obowiązki tj. reguluje zasady przyznawania
pomocy socjalnej. Na tej podstawie obywatelom Ukrainy
przysługuje:
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finansowanie przejazdów środkami transportu
publicznego oraz specjalistycznego transportu
umożliwiającego transport osób leżących lub
przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością                       
w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami,                        
o których mowa w pkt 1-3; 
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz
innych produktów; 
organizacja miejsc udzielania doraźnej pomocy
medycznej; 
zapewnienie personelu medycznego realizującego                    
w razie potrzeby wizyty kontrolne w odniesieniu do
osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego                   
w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku organizacji
miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt. 1,
przeznaczonych dla osób z dodatnim wynikiem testu
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2; 
podjęcie innych działań niezbędnych do realizacji
pomocy. 

Co istotne na potrzeby zamieszkania zbiorowego
obywateli Ukrainy, dopuszcza się w okresie do dnia 31
sierpnia 2023 r. tymczasowe wykorzystanie oddanego do
użytkowania obiektu budowlanego, w tym również
innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie
spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych,
przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych dla
tego budynku, pod pewnymi warunkami (art. 12a). Idąc
dalej warto zwrócić uwagę na to, że przebudowa, remont
lub zmiana sposobu użytkowania budynków lub ich
części, przeznaczonych na cele mieszkalne, w związku                    
z sytuacją na Ukrainie nie wymagają spełnienia kryteriów,
o których mowa w ustawie o planowaniu                           
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Natomiast art. 13 stanowi o tzw. pośrednim finansowaniu
wyżywienia tj. Podmiotowi, który zapewni, na własny
koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na
jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie
dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela
Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Ustawa tworzy także specjalny Fundusz Pomocy (art. 14)
w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań
na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom
Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium
Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji
zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym
kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
Ukrainy.

Z art. 21a wynika, że Bank Gospodarstwa Krajowego może
udzielać poręczeń, pożyczek i gwarancji spłaty kredytów
przedsiębiorcom (w tym przedsiębiorcom ukraińskim).                          
W tym celu w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się
Fundusz Gwarancji Kryzysowych.

Następnie art. 22 otwiera dostęp do polskiego rynku pracy
(podmiot powierzający pracę musi tylko powiadomić
powiatowy urząd pracy w ciągu 14 dni). Co więcej czyni
łatwiejsza droga do uzyskania statusu bezrobotnego i
umożliwiając uzyskanie statusu bezrobotnego niezależnie
od wieku (zniesienie górnej granicy). W związku z tym
możliwe jest udzielenie dofinansowania kosztów
szkolenia z języka polskiego – maksymalnie 3000 zł na
jedno szkolenie (art. 22i).
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świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie                     
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych;
świadczenia wychowawczego, o którym mowa                       
w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa          
w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 oraz
z 2021 r. poz. 1162, 1981 i 2270), jeżeli zamieszkuje                          
z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia                          
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447), jeżeli
zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

Dalej art. 23 daje możliwość obywatelom Ukrainy oraz
podmiotom ukraińskim prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie Polski. 

W zakresie rynku pracy warto wskazać na zapewnienie
możliwości pracy bez znajomości języka polskiego                          
w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach
państwowych i w służbie cywilnej na stanowiskach
pomocniczych (art. 23a). Ukraińcy mają także możliwość
udziału w zajęciach prowadzonych przez centrum
integracji społecznej (art. 24a).

Dla małoletnich obywateli Ukrainy, który przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób
dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem
obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej przewidziano
opiekunów tymczasowych, którzy, reprezentują oraz
sprawują pieczę nad jego osobą i majątkiem (art. 25).                       
W omawianym zakresie prowadzona jest specjalna
„ewidencja małoletnich”.

Obywatelowi Ukrainy na mocy omawianej ustawy (art. 26)
przysługuje także prawo do:
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rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa                        
w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym
kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270), jeżeli
zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
dofinansowania obniżenia opłaty rodziców za pobyt
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego
opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy                        
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), jeżeli
zamieszkuje z dzieckiem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dalej obywatele Ukrainy mają możliwość podjęcia roli
opiekuna tymczasowego jako: psycholog, pedagog                         
w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej lub osoby
pracujące z dziećmi w przypadku ostatniego do
obywatelu ukraińskich stosuje się obniżone wymagania
(art. 27). Zapewnia się także dostęp do żłobków, klubów
dziecięcych dla dzieci ukraińskich. Co więcej wójtowie
oraz burmistrzowie mogą tworzyć żłobki, które nie
spełniają warunków wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów (art. 28). 

Z art. 29 wynika, że Ukraińcom z nadanym numerem
PESEL przysługują świadczenia wynikające z ustawy                        
o pomocy społecznej. Co więcej obywatelowi Ukrainy
przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, którego członek rodziny powrócił na terytorium
Ukrainy, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne                      
i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia                         
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 30).
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Na podstawie art. 31 Ukraińcom przysługuje jednorazowe
świadczenie na utrzymanie w wysokości 300 zł. Z art. 32
wynika bezpłatna pomoc psychologiczna. Na mocy art. 33
obywatele Ukrainy są objęci pomocą żywnościową w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym, z kolei z art. 34 wynika Pomoc                           
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, a z art. 35 Pomoc z Funduszu
Solidarnościowego.

Prawo do bezpłatnej opieki medycznej wynika z art. 37.
Natomiast art. 38 stanowi, że obywatelowi Ukrainy,
którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest lub był uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1,
udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt
czasowy.

Z art. 39 wynika, że obywatel Ukrainy, któremu udzielono
zezwolenia na pobyt czasowy, na podstawie art. 38, jest
uprawniony do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania
zezwolenia na pracę.

Na mocy art. 42 następuje przedłużenie ważności wiz                           
i innych dokumentów z mocy prawa do 31.12.2022
(podobnie było z legitymacjami studenckimi w czasie
pandemii COVID-19).
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Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się studenta                           
w celu zaliczenia nauki reguluje art. 45. W myśl tego
przepisu istnieje możliwość uznania egzaminów na
studiach bez wymaganych do tego dokumentów.

Na podstawie art. 51 ustawy mogą być tworzone inne
lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane
organizacyjnie szkołom lub przedszkolom. Niniejsze
przepis daje możliwość tworzenia klas dla dzieci
ukraińskich poza terenem placówek oświatowych. Z kolei
art. 52 zapewnia bezpłatny transport do miejsca
kształcenia, a art. 53 uprawnia dzieci z Ukrainy do
świadczeń o charakterze socjalnym wynikających                           
z ustawy o systemie oświaty. 

W myśl art. 55b w ramach grup międzyszkolnych mogą
być prowadzone dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla
dzieci z Ukrainy. Natomiast art. 57 otwiera możliwość
zatrudnienia na stanowisku nauczyciela osoby
nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu
umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka
polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do
korzystania z nauki.

Obywatelom Ukrainy przysługuje także zwrot kosztów
wynikających z ubezpieczenia granicznego pojazdów (art.
60).
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Idąc dalej należy wskazać, że obywatelowi Ukrainy, który
uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza
albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty
oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu
lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu
lekarza dentysty, jeżeli spełnia warunki określone                           
w przepisach szczególnych (art. 61). Co więcej, lekarze                         
i lekarze dentyści mogą otrzymać zgodę na udzielanie
świadczeń w trakcie stażu podyplomowego (art. 62).
Nadaje się im także numer odpowiadający numerowi
prawa wykonywania zawodu (art. 63).

Tak samo jak w przypadku dentystów i lekarzy
obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje
pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na
wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz
przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia warunki określone
w przepisach szczególnych (art. 64).

Z kolei w myśl art. 64a Obywatele Ukrainy posiadający
uprawnienia określone w tym przepisie mogą świadczyć
pomoc psychologiczną swoim rodakom.

Na mocy art. 66 Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż
Pożarna i Krajowa Administracja Skarbowa,
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
oraz organizacje działające w tych służbach i podmiotach
mogą przekazywać nieodpłatnie sprawny technicznie
sprzęt, pojazdy i urządzenia jednostkom organizacyjnym
Państwowej Służby Ukrainy do spraw Sytuacji
Nadzwyczajnych, za zgodą właściwego kierownika
jednostki. 
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Istotną regulację zawiera art. 69, który wskazuje, że do
zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu przez
najemcę będącego obywatelem Ukrainy, o którym mowa
w art. 1 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19a ust. 2 pkt 2                          
i 3, ust. 3 oraz art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczącego
wskazania przez tego najemcę innego lokalu, w którym
będzie mógł zamieszkać w przypadku wyegzekwowania
od niego obowiązku opróżnienia i wydania lokalu
zajmowanego na podstawie umowy najmu
okazjonalnego oraz złożenia oświadczenia właściciela
lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu                         
o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim
zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.
Wynika z tego, że umowa najmu okazjonalnego, która
stawia w lepszej pozycji wynajmującego nie ma
zastosowania w swojej wzorowej formule. 

 Z art. 71a wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może odstąpić
od wszczęcia postępowania z urzędu, jeżeli z przyczyn
wynikających z działań wojennych prowadzonych na
terytorium Ukrainy, w okresie ich trwania i nie dłużej niż 3
miesiące po ustaniu przyczyny uzasadniającej
odstąpienie od wszczęcia postępowania z urzędu, nie jest
możliwe wszczęcie postępowania przez doręczenie
obywatelowi Ukrainy, niemającemu miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zawiadomienia o wszczęciu postępowania w miejscu
zamieszkania na terytorium Ukrainy. 
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Natomiast art. 71b wskazuje, że postępowanie przed
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszczęte przed dniem
24 lutego 2022 r. i niezakończone przed tym dniem lub od
dnia 24 lutego 2022 r. może zostać zawieszone z przyczyn
wynikających z działań wojennych prowadzonych na
terytorium Ukrainy. Dalej art. 71c wydłuża okres, w którym
można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, a art. 71e
wskazuje, że ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego
dla obywateli Ukrainy może zostać dokonane bez
wymaganych dokumentów. Podobną sytuację reguluje
art. 71f, gdzie ustalenie prawa do zasiłku chorobowego lub
zasiłku opiekuńczego dla obywateli Ukrainy może zostać
dokonane bez wymaganych dokumentów.

W spawach prowadzonych przez wojewodę, o których
mowa w art. 100c terminy nie rozpoczynają lub a terminy
rozpoczęte ulegają zawieszeniu. Niniejsze jest ogromnym
ułatwieniem w zakresie proceduralnym. 
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Celem niniejszej publikacji było wymienienie i krótkie
omówienie rozwiązań legislacyjnych (w szczególności
uprawnień i ułatwień), które dotyczą obywateli Ukrainy                           
w związku z rosyjską agresją, która rozpoczęła się 24
lutego 2022 r. Większość przepisów, które omówiono
wyżej, kierowana jest do obywateli Ukrainy, jednak są
także przepisy, których adresatami są polskie władze oraz
Polacy, którzy przed wojną byli np. studentami lub
pracownikami naukowymi na Ukrainie albo prowadzili
działalność gospodarczą. 

Autor nie zamierza oceniać przepisów przedmiotowej
ustawy pod kątem merytorycznym ani legislacyjnym.
Niemniej należy wskazać, że daje ona szeroki pakiet
uprawnień materialnych oraz proceduralnych
obywatelom Ukrainy oraz obciąża budżet państwa od
budżety jednostek samorządu terytorialnego. W ustawie
zawarto przepisy dotyczące m.in. rynku pracy, kwestii
socjalnych, działalności gospodarczej, oświaty                           
i szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia                           
i funkcjonowania organów administracji centralnej oraz
lokalnej. Poszczególne obszary, których dotyka ustawa
wymagają szerszej analizy merytorycznej, co zostanie
dokonane w kolejnych rozdziałach przedmiotowej
publikacji. 

Podsumowanie
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Rynek mieszkaniowy w Polsce w 2022 
w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę. 

KONRAD SERAFIN 



Początek roku 2022 na rynku mieszkaniowym był
końcowym etapem podsumowań za poprzedni. Rok. 2021
był rekordowy, gdyż w Polsce wybudowano najwięcej
mieszkań od „czasów Gierka” a dokładniej od 1979 roku.
Oddano łącznie do użytku niemalże 235 tys. mieszkań                        
i domów co daje łączną powierzchnię 21,8 mln mkw (1)                      
a więc jest to najwyższy wynik od ponad czterech dekad
w naszym kraju. 

Polacy w roku 2021 na zakup mieszkań pożyczyli
najwięcej w historii. Banki zostały zasypane wnioskami
kredytowymi a według danych z Biura Informacji
Kredytowej suma zobowiązań to blisko 89 mld zł (40 %
więcej niż w 2020 i najwięcej od 2008 r., gdy suma
kredytów wynosiła niemalże 70 mld zł). Chętnych do
nabicia mieszkania było więcej niż dostępnych lokali                          
a według danych deweloperzy również osiągnęli
historyczny rekord sprzedaży 165 tys. lokali. (2) 

W styczniu 2022 pojawiały się opinie, że nowy rok nie
będzie już tak samo dobry jak poprzedni.(3) Na podstawie
danych z ostatniego kwartału 2021 r. m.in. ilości wydanych
decyzji o pozwoleniu na budowę, przewidywano koniec
dobrej koniunktury. Kolejnymi czynnikami, które
wpływały na sytuację, nastroje i prognozy dot. sytuacji na
rynku były stopy procentowe oraz inflacja. Te pierwsze we
wrześniu 2021 wynosiły 0,10% a w grudniu 1,75%. 

Nerwowy początek roku
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(1) Metr kwadratowy
(2) Dane za 2021 r z Polskiego Związku Firm Deweloperskich 
(3) https://businessinsider.com.pl/gospodarka/budownictwo-mieszkaniowe-
najgorszy-miesiac-od-lat-deweloperzy-szykuja-sie-na-kryzys/c3l5p5f



Styczeń 2022 był kolejnym miesiącem, gdzie Rada Polityki
Pieniężnej podniosła poziom stóp procentowych do 2,25%
W spawach prowadzonych przez wojewodę, o których
mowa w art. 100c terminy nie rozpoczynają lub a terminy
rozpoczęte ulegają zawieszeniu. Niniejsze jest ogromnym
ułatwieniem w zakresie proceduralnym. (4) 

Analogicznie inflacja we wspomnianych miesiącach (rok
do roku) wynosiła odpowiednio 5,9% we wrześniu; 8,6%                       
w grudniu oraz 9,2% w styczniu 2022. (5)

Od 1 stycznia 2022 r. zaczął również obowiązywać Polski
Ład, który wprowadzał szerokie zmiany m.in. w ustawach
podatkowych i ubezpieczeniowych.

To wszystko sprawiło, iż styczeń 2022 był miesiącem dla
osób myślących o zakupie lub sprzedaży mieszkania
okresem oczekiwania. Dodatkowo już wtedy
obserwowano z niepokojem sytuację na granicy rosyjsko
–ukraińskiej, gdzie w najgorszym scenariuszu
przewidywano agresję wojsk rosyjskich na terytorium
Ukrainy. 

W pierwszym miesiącu roku cena ofertowa metra
kwadratowego mieszkania w poszczególnych
województwach kształtowała się następująco:
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(4) Dane NBP
(5) Dane GUS 



 

  Województwo
  

 
  Ofertowa cena mkw

  

 

  Zmiana mediany
ofertowej ceny mkw

m/m (%)
  

 

  Mazowieckie
  

 

  11635
  

 

  0,7%
  

 

  Małopolskie
  

 

  10012
  

 

  -1,8%
  

 

  Pomorskie
  

 

  9970
  

 

  1,4%
  

 

  Dolnośląskie
  

 

  8871
  

 

  0,5%
  

 

  Zachodniopomorskie
  

 

  8227
  

 

  0,9%
  

 

  Lubelskie
  

 

  7688
  

 

  2,5%
  

 

  Podlaskie
  

 

  7547
  

 

  1%
  

 

  Wielkopolskie
  

 

  7302
  

 

  -0,8%
  

 

  Podkarpackie
  

 

  6971
  

 

  0,2%
  

 

  Łódzkie
  

 

  6816
  

 

  0,0%
  

 

  Kujawsko-Pomorskie
  

 

  6641
  

 

  2,8%
  

 

  Świętokrzyskie
  

 

  6528
  

 

  -3,6%
  

 

  Warmińsko-Mazurskie
  

 

  6336
  

 

  3,0%
  

 

  Opolskie
  

 

  6100
  

 

  4,6%
  

 

  Śląskie
  

 

  6100
  

 

  4,6%
  

 

  Lubuskie
  

 

  5775
  

 

  0,6%
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Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych z podkluczyk.pl



Luty 2022 był miesiącem szczególnym, gdyż przez
większą część miesiąca dominowały nastroje podobne do
tych styczniowych. Z jednej strony oczekiwanie                           
i obserwacja, zarówno wskaźników dot. inflacji (CPI), stóp
procentowych (które ostatecznie wyniosły odpowiednio
8,5% oraz 2,75%) oraz zmian jakie przyniósł Polski Ład                           
a z drugiej wciąż rosnące ryzyko agresji wojsk rosyjskich
na terytorium Ukrainy. Niepewność związana z tą ostatnią
kwestią została rozwiana, gdy ostatecznie 24 lutego, Rosja
zaatakowała Ukrainę co z kolei spowodowało, iż w wielu
obszarach życia zarówno społecznego jak                           
i gospodarczego zapanował strach. W ciągu kilku
ostatnich dni lutego br. funkcjonariusze Straży Granicznej
odprawili w przejściach granicznych z Ukrainą ponad
377,4 tys. osób uciekających przed wojną  w Ukrainie. (6) 
 Przynajmniej część z nich niemalże od razu
(samodzielnie lub przy pomocy osób z Polski) podjęła
działania na rynku mieszkaniowym, głównie interesując
się wynajmem mieszkań dla siebie i swoich rodzin.

Analizując dane z lutego (biorąc pod uwagę medianę cen
ofertowych za mkw m/m) tylko w województwach
małopolskim, opolskim, warmińsko-mazurskim oraz
podkarpackim, nastąpiła niewielka korekta (spadek) cen
w ujęciu % wahająca się od -0,7% (małopolskie) do -2,2%
(opolskie). W pozostałych dwunastu województwach
nastąpił wzrost mediany cen ofertowych. Największy
wzrost nastąpił w woj. lubuskim 11,8% oraz świętokrzyskim
8,4%  a najmniejszy w opolskim 0,8%. (7)
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(6) https://www.gov.pl/web/mswia/ponad-377-tys-osob-uciekajacych-przed-
wojna-w-ukrainie-przekroczylo-polska-granice
(7) Wszystkie dane dotyczące cen ofertowych w poszczególnych
województwach pochodzą ze strony podkluczyk.pl, który zbiera dane z ponad
100 portal z ogłoszeniami sprzedaży nieruchomości w Polsce 



Co ciekawe po słabym styczniu w lutym oddano do
użytkowania 18,42 tys. nowych mieszkań (8) co                           
w porównaniu do lutego 2021 r. było wynikiem o 13%
wyższym (a także najlepszym wynikiem od lat 90.
Ubiegłego wieku dla tego miesiąca). Mogło to być
spowodowane przesunięciem w czasie niektórych
budów, które ukończono dopiero w lutym.

Pod koniec miesiąca niepewność na rynku spowodowana
agresją Rosji na Ukrainę, mnożyła różne scenariusze
dotyczące przyszłej sytuacji zarówno w krótkim jak                           
i w długim okresie. Przewidywano, iż oprócz wysokiej
inflacji, wysokich stóp procentowych a co za tym idzie
niskich zdolności kredytowych oraz wysokich kosztów
kredytu to popyt na zakup lub wynajem nieruchomości
zmieni się w sposób znaczący za sprawą napływu
uchodźców z Ukrainy. 

Z drugiej strony na przełomie lutego i marca nastroje
niepokój na rynku mieszkaniowym było powodowane
widmem zagrożenia konfliktem zbrojnym na terenie
Polski, co mogło spowodować silną podaż na tymże
rynku, którą mogły generować osoby opuszczające kraj. 
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(8) GUS



Początek marca to kolejne perturbacje związane z wojną
na Ukrainie. Jednym z tematów w branży związanej                         
z nieruchomościami były obawy o spowolnienie budów         
(a co za tym idzie przesunięciem terminów oddania                          
i sprzedaży mieszkań) wynikające z faktu, iż ok 20-30 % (9)
pracowników z Ukrainy wyjechało w głównej mierze
broniąc swojego kraju. 

W połowie miesiąca widoczne już był pierwsze oznaki, iż
sytuacja na Ukrainie utrudniała m.in. deweloperom
realizacje swoich inwestycji. Pojawiły się problemy
związane z zaburzeniem dostaw materiałów
budowlanych a w niektórych przypadkach zerwanie
łańcuchów dostaw. W przypadku chociażby stali, której
import w 2021 r. do Polski z Ukrainy wynosił 1,37 mln ton                     
a z Rosji 1,36 mln ton, której to ceny (10) na początku
marca 2022 osiągnęły rekordową cenę około 9500 zł/tonę.
(11) 

Do końca marca do Polski wjechało 2,415 mln                           
(w większości kobiety, dzieci i osoby starsze) natomiast na
Ukrainę wyjechało 406 tys. osób, głównie mężczyźni                       
w wieku poborowym (w sporej mierze pracownicy
sektora budowlanego).

Niepewna wiosna 
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(9) https://businessinsider.com.pl/gospodarka/ukraincy-opuszczaja-budowy-
wiec-budowa-mieszkan-hamuje/74e5ehc
(10) stali budowlanej
(11) https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/ceny-stali-2022-jakie-w-
pazdzierniku-ceny-stali-zbrojeniowej-w-dol-sprawdz-aktualne-ceny-stali-w-
polsce-wykres-puds-aa-gSvH-Kpoq-vJGB.html



Gdy inwestycje deweloperskie i związane z nim otoczenie
dotykał niespodziewany kryzys, w innym segmencie
rynku nieruchomości trwał „mały szturm” na mieszkania
na wynajem W marcu 2022 po wybuchu wojny                           
w Ukrainie doszło do ujemnego szoku podażowego oraz
dodatniego szoku popytowego. Z rynku została wycofana
spora część zasobów mieszkaniowych, w których
ulokowano uchodźców, a dodatkowym wsparciem okazał
się rządowy program pomocy finansowej dla
przyjmujących uchodźców. (12) Z drugiej strony, sami
uchodźcy wygenerowali impuls popytowy na tym rynku.
Dostępność mieszkania na wynajem istotnie spadła.  
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(12) https://www.gov.pl/web/mswia/srodki-finansowe-dla-osob-pomagajacym-
obywatelom-ukrainy

Wykres 1. Zmiana liczby ofert wynajmu w marcu względem końca lutego. Dane: PKO
Research



Według danych z PKO Research w marcu liczba ofert
mieszkań na wynajem spadła w każdym z 16 badanych
miast, a najwięcej mieszkań „zniknęło” z rynku we
Wrocławiu, niemalże 80%.

W marcu największe wzrosty cen ofertowych mieszkań
zauważalny był na wschodzie oraz południu Polski.                           
W porównaniu z lutym ceny ofertowe wzrosły o ponad 7%  
w województwie opolskim oraz małopolskim.                           
W województwach podlaskim oraz podkarpackim ceny
ofertowe mieszkań wzrosły o odpowiednio 5,2% oraz 4,3%.
(13)

Kolejny miesiąc z rzędu Rada Polityki Pieniężnej
zdecydowała się podwyższyć stopę procentową do
poziomu 3,5% co znów spowodowało, iż spadły zdolności
kredytowe pewnej części społeczeństwa myślącej                           
o zakupie mieszkania na kredyt. Inflacja w tym miesiącu
wyniosła 11%.

W kwietniu podsumowano I kwartał 2022. Sprzedaż
deweloperów notowanych na GPW spadła w tym okresie
aż o 21,1 proc. rdr. Po raz kolejny wieszczono przesilenie na
rynku mieszkaniowym, rosnącymi kosztami związanymi
zarówno w związku z budowami nowych lokali jak                           
i utrzymywaniem pustostanów. 
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(13) Portal podkluczyk.pl



 

  Deweloper
  

 

  1 kw.
2022

  

 

  zmiana proc.
Rdr

  

 

  Archicom
  

 

  334
  

 

  -0,6
  

 

  Atal
  

 

  754
  

 

  -11,1
  

 

  Develia
  

 

  603
  

 

  4
  

 

  Dom
Development

  

 

  758
  

 

  -30,1
  

 

  Echo Investment
  

 

  370
  

 

  20,1
  

 

  Inpro
  

 

  81
  

 

  -63
  

 

  JHM
  

 

  80
  

 

  -33,9
  

 

  Lokum Deweloper
  

 

  73
  

 

  -47,5
  

 

  Marvipol
  

 

  67
  

 

  -19,3
  

 

  Murapol
  

 

  764
  

 

  -1,9
  

 

  Robyg
  

 

  600
  

 

  -32,4
  

 

  Ronson
  

 

  99
  

 

  -72,1
  

 

  Victoria Dom
  

 

  311
  

 

  -38,5
  

 

  Wikana
  

 

  89
  

 

  30,9
  

 

  Razem
  

 

  4983
  

 

  -21,1
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Tabela 2. Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 1 kwartale 2022r.
Dane: businessinsider.pl



Wzrosty cen mkw m/m w kwietniu nie były już tak duże
jak w marcu, lecz nadal utrzymywały się                           
w 9 województwach. Największe znów na południu:
Opolskie 5,6%, Małopolskie 3,7%, świętokrzyskie 2,5%
Podkarpackie 2% a także na Pomorzu 2,1%. Zauważalne
było, iż ceny nie rosną już równie dynamicznie, lecz                           
o korekcie cen na rynku nieruchomości nie było mowy.

Branża hotelarska również zaliczyła „odbicie” po
pandemii, gdyż obiekty oraz pokoje które wcześniej
„świeciły” pustkami, były wynajmowane w sporej mierze
pracownikom firm, które przeniosły się do Polski ze
Wschodu. (14) Po początkowym szoku w końcu lutego                           
i w marcu, przedsiębiorstwa, które mogły sobie na to
pozwolić, znalazły dla siebie przestrzenie biurowe                           
w Polskich miastach i tu kontynuowały swoje biznesy, co
spowodowało, że również odżyły biurowce. 

Kolejny miesiąc niepewności związany z sytuacją na
froncie i napływem następnych fal uchodźców do Polski
powodował, iż znów pojawiły się głosy o korekcie cen
mieszkań w przyszłych miesiącach. Część ekspertów
prognozowała korektę realnej wartości cen lokali przy
rosnącej ciągle wartości nominalnej w związku                           
z utrzymującą się na wysokim poziomie inflacją. Inna
grupa wieszczyła nominalne spadki cen mieszkań. Nikt
natomiast nie wierzył już w zahamowanie rosnącej
inflacji, która w kwietniu wyniosła 12,4 % a jej szczyt
zapowiadano na okres wakacji. W związku z tym RPP
podniosła stopy procentowe, które w pierwszym miesiącu
II kwartału wzrosły do poziomu 4,5%. 
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(14) https://biznes.interia.pl/raporty/raport-xiv-europejski-kongres-
gospodarczy/aktualnosci/news-nieoczekiwane-zmiany-na-polskim-rynku-
nieruchomosci,nId,5987717



W maju Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
zawierającej przepisy wspomagające osoby spłacające
kredyty mieszkaniowe. (15) W założeniach znalazło się
wprowadzenie czterech miesięcy wakacji kredytowych                           
w 2022 roku i czterech miesięcy w 2023 r. Przez ten czas
spłata kredytu będzie zawieszona, bez dodatkowych
odsetek. Dawało to nadzieję osobom, które zaciągnęły
kredyty hipoteczne, a którym wysokość rat w związku                     
z rosnącymi stopami procentowymi spowodowała
kłopoty z domknięciem domowych budżetów. 

Przeciętne ceny ofertowe mieszkań w maju                           
w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły tylko                         
w 4 województwach: lubuskim (3,4%),
zachodniopomorskim (2,8%), świętokrzyskim (2,3%) oraz
lubelskim (1,1%).Województwo Opolskie utrzymało
poziom cen z kwietnia. Ceny w pozostałych 11
województwach spadły, a największe korekty były                           
w województwach małopolskim (-6,5%), podkarpackim
(-3,8%) oraz kujawsko-pomorskim  (-3,2%). Drobna korekta
cen ofertowych za mieszkania spowodowała, iż
upatrywano w tym początku większych obniżek                           
w najbliższych miesiącach, jednak eksperci w większości
nie byli tak optymistyczni i przewidywali raczej lekkie
„ostudzenie” na rynku aniżeli początku trendu
zniżkowego. Nie wszystkim zaczęło odpowiadać spłacanie
rat kredytu wyższych niż zakładali przy zawieraniu umów.
Przewidywano sytuację, iż doprowadzi to do sprzedaży
części mieszkań, a to z kolei może zasilić podaż na rynku
nieruchomości.
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(15) https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2269



W maju 2022 r. przebywało u nas 3,37 mln Ukraińców. (16)
Jednocześnie maj był pierwszym miesiącem, gdzie
odnotowano więcej przypadków wyjazdu z Polski
obywateli Ukrainy niż wjazdu. (17) Z jednej strony dawało
to nadzieję, na zmniejszenie popytu na rynku najmu
mieszkań. Niestety kolejne dane dot. inflacji oraz
wysokości stóp procentowych nie powodowały już tak
„optymistycznych” nadziei. Ten pierwszy wskaźnik wyniósł
13,9% a RPP ogłosiła wzrost stopy referencyjnej do
poziomu 5,25%. 

Dane za czerwiec dot. przeciętnych cen ofertowych na
rynku nieruchomości przekreśliły marzenia osób, które po
majowych obniżkach upatrywały początku większej
korekty. Ceny względem poprzedniego miesiąca spadły
jedynie w województwach: śląskim (-0,5%), pomorskim
(-0,3%) oraz lubuskim (-0,1%). W pozostałych 13
województwach zanotowano wzrosty a największe                          
w opolskim (14%), świętokrzyskim (7,7%), warmińsko-
mazurskim (7,2%), wielkopolskim (7%) a także
małopolskim (5,5%) oraz podkarpackim (5%).

Według danych Biura Informacji Kredytowej w czerwcu             
o kredyt mieszkaniowy wnioskowało o 59,7 proc. mniej
klientów niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Dane 
 w porównaniu z majem również pokazują spadek o 18,1%
m/m w liczbie wnioskodawców.  Dostępna kwota kredytu
dla klientów o przeciętnych dochodach spadła w ciągu
roku o połowę. 
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(16) Metropolie.pl 
(17) Dane z gov.pl 



Osoby, które do tej pory myślały o zakupie większego
mieszkania raczej decydują się na zakup tych                           
o mniejszym metrażu, co powoduje, iż większe „M”
zalegały w ofertach u deweloperów. Stopy procentowe
decydujące o dostępności kredytów hipotecznych                           
w Polsce nadal rosły. 

W czerwcu osiągnęły poziom 6%. Rada Polityki Pieniężnej
zapowiadała koniec cyklu podwyżek stóp procentowych
jeszcze w tym roku. Jednak zapowiedzi RPP większość
traktowała już raczej jako intencję, a nie pewnik. Kiedy
prezes NBP w pierwszej połowie 2021 roku twierdził, że
stopy procentowe na pewno nie wzrosną do końca jego
kadencji. Niestety ciągle rosnąca inflacja (w czerwcu
15,5%) i zastana rzeczywistość szybko zweryfikowały ową
obietnicę.
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Wszyscy w Polsce w tym również Ci związani                           
w jakikolwiek sposób z rynkiem nieruchomości, czekali na
wakacje, gdyż to właśnie na ten okres przewidywany był
szczyt inflacji. Według ekspertów z Polskiego Instytutu
Ekonomicznego miało to nastąpić 
 w sierpniu. 

Dodatkowo w połowie lipca naczelny dowódca sił
zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny oświadczył, iż
sytuacja na froncie została ustabilizowana, co pozwalało
mieć nadzieję, że sytuacja na rynkach (szczególnie
giełdzie) nieco się uspokoi. 

W pierwszym w pełni postpandemicznym roku Polacy
tłumnie ruszyli na wakacje. Mimo wojny za naszą
wschodnią granicą, rosnącej inflacji oraz wysokich cen
paliw, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
opublikowała dane, z których wynika, iż pod koniec lipca
nastąpiło odbicie i zmiana trendu utrzymującego się od
marca. W końcu to obiekty wypoczynkowe zanotowały
wzrost obłożenia, a nie jak do tej pory te biznesowe, gdzie
m.in. pracownicy ze wschodu przebywali w związku                           
z przeprowadzką swoich firm do Polski.

Lipiec był katastrofalny, jeżeli chodzi o kredyty
mieszkaniowe. 
 

Wyjątkowo gorące lato
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W ujęciu liczbowym, tak złego wyniku nie było od ponad
12 lat tj. od stycznia 2010 r., gdyż w lipcu banki udzieliły
tylko 9 tys. kredytów. W ujęciu wartościowym banki
udzieliły w lipcu kredytów mieszkaniowych na wartość
2,967 mld zł. Jest to najmniej od ponad 7 lat, czyli od
lutego 2015 r. (18)

Mediana cen ofertowych w ujęciu procentowym spadła                           
w lipcu w województwach podlaskim (-0,9), mazowieckim
(-0,6), lubelskim (-3,2), podkarpackim (-2,7), małopolskim
(-3,2), dolnośląskim (-4,9), lubuskim (-4,7) oraz
zachodniopomorskim (-5,7). Wzrost mediany cen
ofertowych (m/m) w województwach opolskim (5,3),
warmińsko-mazurskim (5,3), śląskim (1,2), oraz łódzkim
(0,8). W pozostałych województwach zmiany cen wahały
się w przedziale -0,3 do 0,3%. Inflacja w lipcu zaliczyła
wzrost do poziomu 15,6% a RPP podniosła stopy
procentowe do 6,5%. Istotny wydarzeniem miesiąca była
możliwość wnioskowania o wakacje kredytowe. Wnioski
można było składać od 29 lipca. 

Drugi wakacyjny miesiąc nie pozostawiał większych
wątpliwości, że grono tych, którzy kupowali
nieruchomości na kredyt skurczyło się a na rynku
pozostali klienci gotówkowi. Ci którzy chcieli sprzedać
nieruchomość musieli dostosować się do sytuacji i nieco
skorygować ceny, aby móc znaleźć klienta. Widać to                         
w danych  dotyczących cen ofertowych.
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(18) Bankier.pl



W porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosty cen (w %)
zanotowano w sierpniu w 8 województwach tj.
zachodniopomorskim (4,3), wielkopolskim (0,6),
dolnośląskim (4,3), mazowieckim (0,6), świętokrzyskim
(1,1), małopolskim (0,8), podkarpackim (4,6) oraz lubelskim
(3,1).  Korektę w województwach warmińsko-mazurskim
(-5,2), śląskim (-2,3) kujawsko-pomorskim (-1,5), oraz
łódzkim (-0,9). W ujęciu m/m niemal bez zmian pozostają  
ceny w pozostałych województwach. 

W sierpniu wiadome było już, że większość uczelni                          
w Polsce wraca do trybu nauki stacjonarnej, co
spowodowało, że na rynek najmu ruszyli studenci,
poszukujący swojego lokum na najbliższy rok akademicki.
Wśród nich studenci z Ukrainy, zarówno Ci kontynuujący
naukę w Polsce jak i Ci, którzy przenieśli się do Polski                       
w wyniku wojny w swoim kraju. Koniec miesiąca pokazał,
że wrzesień na rynku najmu zapowiada się jako najgorszy
czas od wielu lat.

Sierpień był pierwszym miesiącem od września 2021,
kiedy wysokość stóp procentowych nie uległa zmianie                         
i utrzymała się na poziomie z lipca tj. 6,5%. Związane to
było z przerwą urlopową RPP, niemniej jednak                              
w połączeniu z wakacjami kredytowymi stanowiło powód,
iż osoby mające kredyt mogły nieco odetchnąć z ulgą.
Inflacja nie miała przerwy urlopowej i po raz kolejny
zaliczyła wzrost, tym razem do poziomu 16,1% r/r.
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(18) Bankier.pl



Wrzesień jak co roku  jest miesiącem, gdzie na rynku
nieruchomości w segmencie najmu „królują” studenci.
Ponad 1/3 z nich zawiera umowy najmu nieruchomości
właśnie wtedy. (19) Wyjątkowo w tym roku, konkurencją
na rynku najmu dla osób studiujących, stali się zarówno
uchodźcy, jak i osoby, które zdecydowały się wynająć
mieszkanie w związk z brakiem perspektywy na
otrzymanie kredytu na zakup własnego „M”.                           
A perspektywy te były coraz gorsze, stopa procentowa
została ustalona przez RPP na poziomie 6,75% przy
kolejnym zanotowanym wzroście inflacji do 17,2 %.

We wrześniu znaczące postępy w kontrofensywie
zapoczątkowanej w sierpniu osiągnęła armia ukraińska co
dawało nadzieję również na podtrzymanie trendu
ujemnego bilansu ruchu na granicy polsko – ukraińskiej.
Mogło to powodować, iż teoretycznie również mniej osób
będzie w tym okresie szukało mieszkania na wynajem.

Wrzesień zaskoczył również wzrostem sprzedaży
mieszkań m/m o 13%. Był to najlepszy miesiąc dla
deweloperów od maja. (20)  Eksperci oceniali to zjawisko
w ten sposób, iż osoby, które obserwowały rynek
nieruchomości (głównie klienci gotówkowi) wrócili na
rynek w związku z rabatami jakich zaczęli udzielać
deweloperzy, a także z popytem na rynku najmu –
gotowe mieszkanie można wynająć co nadal jest dobrym
sposobem na ochronę kapitału przed inflacją.
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(19) Raport „Studenci na rynku nieruchomości” Centrum AMRON
(20) Dane z serwisu tabelaofert .pl.



We wrześniu zanotowano wzrost mediany cen
ofertowych jedynie w trzech regionach: małopolskim (1,7),
kujawsko-pomorskim (0,8) oraz mazowieckim (0,6).
Korektę mediany cen ofertowych zaobserwowano                           
w województwach świętokrzyskim (-4,8),
zachodniopomorskim (-4,1), opolskim (-3,6), łódzkim (-2,1)
oraz wielkopolskim (-1,5). Bez zmian cen w pozostałych
regionach.
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Rynek nieruchomości w Polsce zmieniał się w kolejnych
miesiącach 2022 r. Jednym z czynników, który
spowodował, iż trafne prognozowanie przyszłych zdarzeń
w tym obszarze było bardzo trudne jest inwazja Rosji na
Ukrainę. Już koniec 2021 r. wg. ekspertów stanowił
zapowiedź, iż kolejne 365 dni nie będą łatwe dla
wszystkich działających na rynku nieruchomości jak i dla
tych myślących o własnym „M”.

Oprócz rosnącej inflacji i stóp procentowych (wykres 2),
które mają wpływ na zdolności kredytowe i wysokość rat
kredytów, również konflikt za naszą wschodnią granicą
miał wpływ na sytuację. 

Podsumowanie
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Wykres 2. Inflacja CPI (r/r) wg. GUS oraz stopa referencyjna NBP (%) styczeń –
wrzesień 2022.



Wewnętrzny popyt na mieszkania do wynajęcia, który rósł
od początku 2022, gwałtownie skoczył w górę po 24
lutego, gdy do Polski ruszyła fala uchodźców a w związku
z tym z rynku zaczęły znikać mieszkania do wynajęcia
(wykres 1). Na rynku najmu (wykresy 2, 3 oraz 4). 
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Wykres 3. Dynamika średnich cen ofertowych najmu mieszkań (0-38 mkw.)                      
[w zł/m-c] na podstawie danych z Bankier.pl 

Wykres 4. Dynamika średnich cen ofertowych najmu mieszkań (38-60 mkw.)                     
[w zł/m-c] na podstawie danych z Bankier.pl 
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Wykres 5. Dynamika średnich cen ofertowych najmu mieszkań (60-90 mkw.)                     
[w zł/m-c] na podstawie danych z Bankier.pl 

Wojna na Ukrainie powoduje, iż rynek najmu nadal
znajduje się pod presją i wciąż utrzymuje się
nierównowaga pomiędzy popytem oraz podażą. Nic nie
wskazuje, aby najbliższych miesiącach popyt spadał,                          
a stawki za wynajem były widocznie niższe.

Dynamika cen za najem w poszczególnych miastach
(wykresy 3,4 i 5) jest wciąż rosnąca, a widoczną zmianę
widzimy szczególnie w marcu, gdyż to właśnie wtedy
przyjechało do Polski najwięcej osób uciekających przed
wojną z Ukrainy. 

Osoby, które po 24 lutego przyjechały do Polski i znalazły
pracę, głównie poruszają się po rynku najmu. Nikt nie jest
w stanie przewidzieć, ile jeszcze potrwa wojna za naszą
wschodnią granicą a to może spowodować, iż niektórzy
będą chcieli zostać w Polsce na stałe. Część z nich                          
w perspektywie kilku lat może zdecydować się na zakup
nieruchomości na własność.
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Mimo, iż w ostatnich miesiącach więcej osób wyjeżdża                        
z Polski i wraca na Ukrainę do swoich mieszkań oraz
domów to nadchodząca zima może znów ten trend
odwrócić. Ciągle niszczona przez rosyjskiego agresora
infrastruktura krytyczna a co za tym idzie trudności                          
z dostępem do wody, ogrzewania i energii elektrycznej
może być bodźcem dla części osób, by ponownie
wyjechać z Ukrainy i znaleźć dla siebie miejsce w Polsce
na okres zimowy. To znów zwiastowałoby zmiany na
rynku mieszkaniowym w naszym kraju. 
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Wsparcie Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych na rzecz walczącej
Ukrainy.

MICHAŁ GRATKOWSKI



Tocząca się od 24 lutego 2022 roku wojna na Ukrainie,
wywołana przez rosyjskiego agresora spowodowała                         
w Polakach chęć niesienia pomocy potrzebującym.
Większość Polaków bez zahamowania, na różne sposoby
niosła pomoc najbardziej potrzebującym. Również                         
w pomoc włączył się polski rząd, odpowiadając poprzez
mechanizmy instytucjonalne. Do takich należy zaliczyć
działa m.in. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Aby
zrozumieć, dlaczego to właśnie ta instytucja stała się
„humanitarnym hubem zarządzającym”, w poniższym
artykule zostanie przedstawiony ustawowy zarys
funkcjonowania Agencji oraz zakres działań podjętych na
rzecz pomocy Ukraińcom – zarówno tym, którzy znaleźli
schronienie w Polsce, jak również wszystkim, którzy
pozostali na Ukrainie. 

WPROWADZENIE
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Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach
strategicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1513);
Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na
rynku naftowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1537);
Zarządzenia nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Rządowej
Agencji Rezerw Strategicznych (M.P. z 2021 r. poz. 281).

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych została
powołana 17 grudnia 2020 roku. RARS funkcjonuje na
podstawie: 

Warto zaznaczyć, iż RARS jest poszerzeniem kompetencji
działającej w latach 1996-2021 Agencji Rezerw
Materiałowych. Powstanie RARS jest rezultatem
wyciągnięcia wniosków z funkcjonowania agencji                           
w obliczu epidemii COVID-19. Jak wskazywał Prezes RARS
Michał Kuczmierowski w wywiadzie dla infosecurity24.pl
„[…] okazało się, że kompetencje pozostające w obszarze
Agencji Rezerw Materiałowych, ale też procedury, są
niewystarczające”. (1)

Należy zatem podkreślić podstawowe działania Agencji,
zabezpieczającej państwo polskie w rezerwy strategiczne,
należą do nich: 

Funkcjonowanie Rządowej Agencji
Rezerw Strategicznych 
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(1) https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne/michal-kuczmierowski-
o-powstaniu-rzadowej-agencji-rezerw-strategicznych-to-jest-najlepszy-
moment-na-tego-typu-zmiany  

https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne/michal-kuczmierowski-o-powstaniu-rzadowej-agencji-rezerw-strategicznych-to-jest-najlepszy-moment-na-tego-typu-zmiany
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Utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich
przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany
oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych
rezerw strategicznych.
Wykonywanie decyzji Prezesa Rady Ministrów
dotyczących tworzenia, udostępnienia i likwidacji
rezerw strategicznych.
Wykonywanie decyzji uprawnionych organów lub
podmiotów dotyczących zakupu, magazynowania                      
i wydawania określonych asortymentów towarów.
Organizowanie usług, w tym usług
transportowo‐logistycznych, na własną rzecz oraz na
rzecz uprawnionych innych organów lub podmiotów,
w celu niezbędnym do przeciwdziałania lub
zwalczania danego zagrożenia,
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi
własność lub pozostającymi w posiadaniu Agencji,                       
a także ich oddawanie do odpłatnego korzystania,
w szczególności na podstawie umów najmu                          
i dzierżawy lub świadczenie innych usług związanych
z zarządzaniem nieruchomościami.
Prowadzenie inwestycji związanych z budową lub
modernizacją infrastruktury technicznej służącej do
utrzymywania rezerw strategicznych oraz innych
inwestycji związanych z wykonywaniem zadań
Agencji.
Udostępnianie rezerw strategicznych oraz realizacja
innych zadań w ramach udzielania pomocy i wsparcia
podmiotom prawa międzynarodowego publicznego.
Tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy
naftowej i paliw na zasadach określonych w ustawie                          
o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych oraz
wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej
ustawy.
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Kontrola podmiotów przechowujących rezerwy
strategiczne oraz realizujących inne umowy zawarte                      
z Agencją w ramach utrzymywania rezerw
strategicznych.
Opracowywanie projektu informacji o asortymencie
rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich
finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu.
Przekazywanie Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Sprawiedliwości, ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych lub Szefowi Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego aktualnego wykazu
ilości oraz miejsc przechowywania asortymentów
rezerw strategicznych zgodnych ze zgłoszonymi przez
nich potrzebami.
Sporządzanie planów, informacji, procedur                          
i sprawozdań oraz innych dokumentów w zakresie
określonym w ustawie lub innych aktach prawnych.
Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych
ustawach lub w Programie Rezerw Strategicznych. 

Wydaje się zatem, że zmiana systemowa w RARS, oraz
poszerzenie kompetencji było niezbędne. Podstawowym
zadaniem Agencji jest zatem reagowanie w sytuacjach
kryzysowych, wspierając rząd a nade wszystko Premiera.
Oczywiście za takim wsparciem idzie mocne nawiązanie
współpracy pomiędzy resortami oraz administracją
zespoloną. Kluczową zmianą umożliwiającą sprawne
realizowanie działań przez Agencję jest możliwość
podejmowania decyzji przez Prezesa Rady Ministrów.
Sprawna reakcja jest kluczem do osiągnięcia
prawidłowych rezultatów. 
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Tego wymaga również sytuacja kryzysowa mająca wpływ
nie tylko na bezpieczeństwo, życie oraz zdrowie
obywateli, ale również kwestii związanych z geopolityką.
W nowej ustawie o RARS znajdujemy bowiem przepisy
wyposażające szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego z możliwości skorzystania z zasobów
Agencji w momencie przeciwdziałania ataków
terrorystycznych. Oby nigdy ta kompetencja nie została
wykorzystana, jednak Agencja musi być przygotowana na
każdy z możliwych scenariuszy. W obliczu toczącej się na
Ukrainie wojny w sposób szczególny musimy być
przygotowani na różnego rodzaju zagrożenia wojenne. 



Konflikt wojenny na Ukrainie wpłynął na szereg różnych
przemian gospodarczych w naszym kraju ale również na
świecie. Polska stała się krajem, który niezwykle
zaangażował się na rzecz niesienia pomocy najbardziej
potrzebującym znajdującym schronienie po ucieczce                         
z kraju ogarniętego wojną, ale również na miejscu. Jak
możemy się jedynie domyślać, oraz wyobrazić sobie na
podstawie medialnych przekazów, za ogromem zniszczeń
na Ukrainie kryje się ludzie nieszczęście. Na początku
artykułu użyłem sformułowania, iż RARS                          w
obliczu wojny stał się „humanitarnym hubem
zarządzającym”. Do wykonywanych zadań przez RARS,
należy również zaliczyć koordynację logistyki
humanitarnej na rzecz Ukraińców. Do Polski trafiają
transporty z całego świata, które są następnie
dystrybuowane przez RARS na tern Ukrainy.                           
W magazynach są one przepakowywane, odpowiednio
zabezpieczane oraz dostarczane do transportu
kolejowego, ciężarówkowego. O potężnej sile RARS
świadczą liczby, które zostaną poniżej przedstawione. Na
podstawie danych udostępnionych przez RARS, zostaje
przedstawiona aktualna informacja w zakresie wsparcia
Polski dla Ukrainy. 

Działania RARS na rzecz Ukrainy
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(Tabela 1. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez RARS. 
Stan na koniec sierpnia 2022 roku)
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Wskazane powyżej dane udowadniają, jak wiele pracy
włożyło polskie państwo w realizacje wsparcia na rzecz
Ukrainy. Kwota, jaką RARS wydatkował na wszystkie
działania związane z pomocą Ukrainie i Ukraińcom
wynosi 808 mln zł, a ponadto suma zobowiązań dot.
zakupu towarów z otrzymywanych darowizn pieniędzy
wynosi 240 mln zł. Jednakże należy podkreślić, iż
usytuowanie Polski na mapie świata spowodowało
konieczność stanowienia hubu rozdzielającego towary                      
z 52 krajów. RARS zapewniał w ramach wsparcia również
organizację punktów recepcyjnych dla uchodźców.
Wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt, jak również
zapewnienie Ukraińcom poczucia bezpieczeństwa                          
i tymczasowego azylu bezpieczeństwa, okazało się zatem
zadaniem nie tylko spełniającym powinność z zakresu
strategicznego, ale również okazało się egzaminem                          
z człowieczeństwa, które dzięki instytucjonalnej
organizacji pomocy świadczyło o polskim narodzie. 

Obok polskiego wsparcia, należy również wskazać pomoc
międzynarodową. Łącznie o wartości ponad 1 mld zł wg
ówczesnych kursów walutowych.
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(Tabela 2. Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez RARS. 
Stan na koniec sierpnia 2022 roku)
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Pomoc dla Ukrainy w obliczu konfliktu
zbrojnego udzielona przez Polaków. 

MAJA POLAK



Już w pierwszych dniach zbrojnego ataku Rosji na
Ukrainę, Polska powzięła wszelkie środki, aby pomóc
wschodnim sąsiadom. Do pomocy zaangażował się rząd,
wszelkiego rodzaju organizacje non-profit, przedsiębiorcy,
a także gospodarstwa domowe. Pomocy, udzielano nie
tylko w postaci datków pieniężnych dla organizacji
humanitarnych, ale również przez zbiórki żywności,
pomoc prawną i medyczną, wyjazdy na przejścia
graniczne, transport najpotrzebniejszych środków,
między innymi leków czy żywności, noclegi, a nawet
zapewnienie zatrudnienia.

Pomoc Ukrainie w obliczu tragedii, jaka ją spotkała była
dla polskich organizacji rządowych i pozarządowych
obowiązkiem, z którego w pełni się wywiązały. Należy
jednak podkreślić, że bardzo duży wkład w pomoc
wschodnim sąsiadom miały również osoby prywatne.
Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie “How Polish
society has been helping refugees from Ukraine”
opublikowany w lipcu 2022 roku podaje, że tylko                         
w pierwszych trzech miesiącach trwania wojny, osoby
prywatne przekazały w ramach pomocy Ukrainie około
5,5 mld złotych, a szacunkowo do końca bieżącego roku
kwota ta ma osiągnąć próg od 9 do 10 mld złotych.
Natomiast roczną kwotę darowizn z ramienia władz
publicznych szacuje się na 15,9 mld zł. Ponadto
największe polskie instytucje pomagające uchodźcom,
takie jak Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna czy
Fundacja Siepomaga.pl przeznaczyły na ten cel co
najmniej 326,7 mln zł, z czego największą kwotę ofiarował
Caritas Polska. Udało mu się bowiem zebrać 100 mln zł
oraz pomoc rzeczową o wartości około 132 mln zł. (1) 

WPROWADZENIE
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(1) Baszczak, Ł., Kiełczewska, A., Kukołowicz, P., Wincewicz, A., Zyzik, R. (2022),
How Polish society has been helping refugees from Ukraine, Polish Economic
Institute, Warsaw 



Z raportu GUS „Pomoc udzielona przez gospodarstwa
domowe mieszkańcom Ukrainy w I półroczu 2022 r.                     
w świetle wyników badania budżetów gospodarstw
domowych” wynika, że w okresie między 24.02.2022 r.                      
a 30.06.2022 r.  aż 70,2% polskich gospodarstw domowych
wzięło udział w akcji pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.
W I kwartale było to 69,9% gospodarstw, natomiast                          
w II kwartale 53,3%. Biorąc pod uwagę grupy społeczne,
największą pomoc zarówno w I jak i w II kwartale udzieliły
osoby pracujące na własny rachunek (I kwartał – 81,2%,                        
II kwartał – 63,6%). Ponadto możemy wyróżnić
pracowników, rolników, emerytów i rencistów. Formy
pomocy były przeróżne, od datków pieniężnych, przez
pomoc w znalezieniu zatrudnienia po oddawanie krwi.
Odsetek gospodarstw, które udzieliły poszczególnych
rodzajów pomocy w pierwszym półroczu 2022 roku,
przedstawiono na Wykresach 1 i 2. 

Osoby prywatne
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Wykres 1 Odsetek gospodarstw domowych, które udzieliły danej formy pomocy [%] w I kwartale

2022 roku Opracowanie własne na podstawie raportu „Pomoc udzielona przez gospodarstwa
domowe mieszkańcom Ukrainy w I półroczu 2022 r. w świetle wyników badania budżetów

gospodarstw domowych” GUS, 27.10.2022.
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Wykres 2 Odsetek gospodarstw domowych, które udzieliły danej formy pomocy [%] w II kwartale

2022 roku. Opracowanie własne na podstawie raportu „Pomoc udzielona przez gospodarstwa
domowe mieszkańcom Ukrainy w I półroczu 2022 r. w świetle wyników badania budżetów

gospodarstw domowych” GUS, 27.10.2022 r. 
 



Według danych GUS w pomoc Ukrainie w okresie między
24.02 a 31.03.2022 r. zaangażowało się aż 28.8 tysięcy
podmiotów gospodarki społecznej. Wśród nich znajduje
się 28,6 tysiąca organizacji non-profit oraz 0,2 tysiąca
spółdzielni z sektora ekonomii społecznej. Na ten cel
przeznaczono 140 mln złotych oraz wsparcie rzeczowe,
którego wartość wyniosła około 511 mln złotych, z czego
509,3 mln zł przeznaczyły na ten cel organizacje non-
profit, a 1,8 mln zł spółdzielnie. (2) 

Wśród organizacji non-profit, które zaangażowały się                    
w pomoc, znajdziemy typowe stowarzyszenia                           
i organizacje, stowarzyszenia sportowe, fundacje,
społeczne podmioty wyznaniowe, samorządy
gospodarcze i zawodowe, a także ochotnicze straże
pożarne, koła łowieckie i koła gospodyń wiejskich.

Podmioty gospodarki społecznej
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(2) Zaangażowanie podmiotów gospodarki społecznej 05.10.2022 r. w pomoc                 
w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (24.02-31.03.2022 r.)



 Organizacje
  non-profit – 29,8%

 
  ochotnicze straże

  pożarne
  

 

  56,3 %
  

 

  społeczne podmioty
  wyznaniowe

  

 

  40,3 %
  

 

  koła
  gospodyń wiejskich

  

 

  38,4 %
  

 

  fundacje
  

 

  29,6 %
  

 

  koła łowieckie
  

 

  24,6 %
  

 

  typowe
  stowarzyszenia i organizacje społeczne

  

 

  23,1 %
  

 

  stowarzyszenia
  sportowe

  

 

  18,2 %
  

 

  samorząd
  gospodarczy i zawodowy

  

 

  16,5 %
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Tabela 1 Odsetek organizacji non-profit zaangażowanych w pomoc Ukrainie w okresie 24.02-

31.03.2022 r. z podziałem na rodzaj działalności. [%]. Opracowanie własne na podstawie raportu
„Zaangażowanie podmiotów gospodarki społecznej 05.10.2022 r. w pomoc w związku z działaniami

wojennymi na terytorium Ukrainy (24.02-31.03.2022 r.)” GUS, 05.10.2022 r. 
 



 

  spółdzielnie
  ekonomii społecznej – 16,9 %

  

 

  spółdzielnie
  socjalne

  

 

  20,9 %
  

 

  spółdzielnie
  inwalidów i niewidomych

  

 

  11,9 %
  

 

  spółdzielnie
  pracy

  

 

  8,0 %
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W przypadku spółdzielni w pomocy wzięły udział
spółdzielnie socjalne, inwalidów i niewidomych oraz
pracy.

 
Tabela 2 Odsetek spółdzielni ekonomii społecznej zaangażowanych w pomoc Ukrainie w okresie

24.02-31.03.2022 r. z podziałem na rodzaj działalności. [%]. Opracowanie własne na podstawie
raportu „Zaangażowanie podmiotów gospodarki społecznej 05.10.2022 r. w pomoc w związku                      

z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (24.02-31.03.2022 r.)” GUS, 05.10.2022 r. 
 



71 – Pomoc dla Ukrainy w obliczu konfliktu zbrojnego
udzielona przez Polaków

Najczęstszymi formami pomocy zarówno w przypadku
organizacji non-profit, jak i spółdzielni ekonomii
społecznej było przekazywanie darów rzeczowych oraz
zapewnienie wyżywienia. Ponadto pomoc obejmowała
między innymi zagadnienia prawne, opiekę zdrowotną,
działalność informacyjną, a także zapewnienie miejsc
noclegowych. Formy pomocy oraz odsetek podmiotów,
które wzięły w niej udział, przedstawiono na wykresach                  
3 i 4.

Wykres 4 Odsetek spółdzielni ekonomii społecznej, które udzieliły danej formy pomocy [%].
Opracowanie własne na podstawie raportu „Zaangażowanie podmiotów gospodarki społecznej

05.10.2022 r. w pomoc w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (24.02-31.03.2022
r.)” GUS, 05.10.2022.

Wykres 3 Odsetek organizacji non-profit, które udzieliły danej formy pomocy [%]. Opracowanie
własne na podstawie raportu „Zaangażowanie podmiotów gospodarki społecznej 05.10.2022 r.                         

w pomoc w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (24.02-31.03.2022 r.)” GUS,
05.10.2022 r. 



Tysiące organizacji pozarządowych włożyło ogrom pracy
w poprawę sytuacji osób dotkniętych konfliktem
zbrojnym. Idealnym przykładem nieskończoności
możliwości i szukaniu rozwiązań na wielu polach, często
nieoczywistych i pomijanych jest działanie polskich
fundacji. 

Jednym z przykładów jest Fundacja Dobra Fabryka.
Organizacja ta pomaga potrzebującym na                           
3 kontynentach, w krajach takich jak Senegal,
Demokratyczna Republika Konga, Grecja, Rwanda czy na
ten moment, również Ukraina. Pracownicy Fundacji
zapewniają podstawową pomoc, przygotowują posiłki
oraz pomagają chorym. Ponadto organizują szkolenia                       
z rolnictwa czy przedsiębiorczości i pomagają znaleźć
zatrudnienie. W obliczu konfliktu w Ukrainie organizacja
otworzyła zbiórkę pieniędzy, w której do tej pory wzięło
udział 6000 osób i dało się zebrać ponad 1 000 000 zł.
Dodatkowo od pierwszych dni konfliktu zapewniała
potrzebującym koce, żywność, napoje, a także paliwo. (3) 

Kolejną fundacją wspierającą uciekających przed grozą
wojny, jest Fundacja PGE, która została powołana do życia
w 2011 roku przez PGE Polską Grupę Energetyczną.
Fundacja ta nie tylko przekazała znaczną sumę pieniędzy,
a dokładnie 300 tysięcy złotych, po 100 tysięcy dla
oddziału przemyskiego, lubelskiego i rzeszowskiego. 

Fundacje
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(3) https://www.dobrafabryka.pl/ [dostęp 01.12.2022]



Zorganizowała również zbiórkę artykułów pierwszej
potrzeby, m.in. leków, środków higienicznych,
opatrunków, koców, śpiworów oraz żywności, które
zostały przekazane potrzebującym za pośrednictwem
Caritas oraz bezpośrednio do wytypowanych przez
Caritas ośrodków. Oprócz tego zapewniła najbardziej
potrzebującym 120 miejsc noclegowych. (4) 

Mogłoby się wydawać, że zakup jedzenia, zapewnienie
noclegów czy wsparcie w postaci darowizn będzie
wystarczające. Prawda jest jednak drastycznie inna. Pole
bitwy toczy się bowiem nie tylko w realnym świecie, ale
również w świecie wirtualnym. Ukraina w wyniku wojny
stanęła przed wieloma wyzwaniami, nie tylko
zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale również
wyzwaniami technologicznymi i informacyjnymi. I tak
Polskie firmy zadbały o zaspokojenie również tych
potrzeb naszych wschodnich sąsiadów. Fundacja Tech To
The Rescue zrzeszająca firmy IT, które wspierają
organizacje pozarządowe, zaoferowała wsparcie dla
ukraińskich organizacji, które stanęły właśnie przed
wyzwaniami technologicznymi. (5) 

Zgodnie z deklaracją Tech To The Rescue akcja pod
hasłem #TechForUkraine ma za zadanie nie tylko
zebranie funduszy, ale również realną pomoc ukraińskim
organizacjom pozarządowym w transformacji cyfrowej.
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(4) https://fundacjapge.pl/aktualnosci/ogolne/pge-angazuje-sie-w-pomoc-
uchodzcom-z-ukrainy [dostęp 01.12.2022]
(5) https://mycompanypolska.pl/artykul/wsparcie-chmury-software-
development-jak-polskie-firmy-technologiczne-pomagaja-ukrainie/8784
[dostęp 01.12.2022]



Ze statystyk przedstawionych przez fundację wynika, że
aż 80% ukraińskich organizacji pozarządowych deklaruje
brak poczucia bezpieczeństwa wobec niebezpieczeństw
cyfrowych, 77% organizacji nie dysponuje odpowiednimi
środkami do zwiększenia ochrony, a zaledwie 4 %
utrzymuje, że jest w pełni przygotowana technologicznie.
(6) 
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(6) https://www.eu-startups.com/2022/11/tech-to-the-rescue-reaches-over-100-
ukrainian-organisations-to-support-digital-transformation/ [dostęp 01.12.2022]



Oprócz osób prywatnych i organizacji pozarządowych                  
w pomoc zaangażowali się Polscy przedsiębiorcy,
wspomagając Ukrainę nie tylko wysokimi kwotami, ale
również usługami, których wartość na ten moment
ciężko jest określić.

Trudno wymienić wszystkie podmioty, które do tej pory
udzieliły pomocy. W Tabeli 3 przedstawiono część z nich.

Polscy przedsiębiorcy
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(3) https://www.dobrafabryka.pl/ [dostęp 01.12.2022]
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Wniosek na podstawie informacji przedstawionych                       
w tabeli 1 jest klarowny. Polscy przedsiębiorcy pomagają
na wielu polach, od przekazywania darowizn, przez
organizację transportu po zakwaterowanie tych osób,
którym udało się bezpiecznie opuścić ukraińskie granice.

Warto zauważyć, że w pomoc zaangażowali się nie tylko
ogólnopolscy giganci rynku, ale również lokalni
producenci i mniej znane na rynku marki oraz kancelarie
prawnicze. Właściciele niewielkich firm oferują
potrzebującym między innymi część dziennego utargu,                    
a przedstawiciele kancelarii darmową opiekę prawną.
Ponadto zwrócono szczególną uwagę na potrzebę
ochrony nie tylko zdrowia fizycznego, ale również
psychicznego ofiar wojny. W związku z tą świadomością
Polska Organizacja Humanitarna (PAH) dzięki
Ministerstwu Spraw Zagranicznych powołała Pomoc
Psychospołeczną. (17) Z inicjatywy PAH powołano również
akcję SOS Ukraina, która ma na celu kampanię
edukacyjną połączoną ze zbiórką pieniędzy i kierowana
jest do placówek edukacyjnych, szkół i przedszkoli.
Materiały przygotowane w ramach tej akcji mają
uświadomić dzieciom i młodzieży pojęcia takie jak
uchodźstwo, wojna czy pomoc humanitarna oraz
konsekwencje, jakie niesie za sobą wojna. Można je
pobrać bezpłatnie na stronie internetowej
www.bit.ly/wojna_dzieci. Zebrane w ramach wydarzenia
środki zostają przekazane na konto PAH. (18)
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(17) https://www.pah.org.pl/
(18) https://perfectus.edu.pl/sos-ukraina-akcja-pah-dla-szkol-przedszkoli-i-
placowek-edukacyjnych/ [dostęp 08.12.2022]

https://drive.google.com/drive/folders/1sb6usAL5yO7OubdxecdMIopAlbunAvYR?fbclid=IwAR3cGmNPx6NLNWct2KqkQkrbbQvQLlY34AGESZV-0vbNhHWGyIHSzFOHElA


Waga poprawnego przepływu informacji, świadomości
realnego stanu rzeczy oraz aspekt edukacyjny są również
bardzo widoczne w sieci. Aby walczyć z szerzącymi się                     
w Internecie nieprawdziwymi informacjami i hejtem
związanym z agresją Rosji na Ukrainę, firma Brand24 we
współpracy z innymi podmiotami stworzyła narzędzie
Zglostrolla.pl. Rozwiązanie to ma za zadanie pomoc
ukraińskim organizacjom oraz wszystkim świadomym
użytkownikom Internetu, w wyszukiwanie siejących
dezinformację i sugerujących, że agresja wobec Ukrainy
to chociażby operacja pokojowa. Linki do stron, na
których znajdują się tego typu zdania, zostają przekazane
do państwowego instytutu naukowo-badawczego NASK,
który analizuje i w razie potrzeby interweniuje. Do
współpracy zaangażowały się również takie media jak
Facebook, YouTube czy Instagram. (19)

Pomoc doraźna w obliczu konfliktu jest ważna, jednak
Polski rząd i przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z kosztów,
jakie będzie musiała ponieść Ukraina w celu odbudowy
kraju, a te szacowane są na 750 mld dolarów. Straty to
tysiące km zniszczonych dróg, infrastruktura kolejowa                     
i lotnicza, budynki mieszkalne, fabryki, a także tereny
rolnicze. Wychodząc naprzeciw gigantycznym
potrzebom, Ministerstwo Rozwoju i Technologii otworzyło
program współpracy polskich przedsiębiorców, który
poprowadzi Polska Agencja Inwestycji i Handlu i do
którego na dzień 31.08.2022 przystąpiło już około 1200
polskich firm z branży medycznej, spożywczej,
budowlanej, ale również IT. 
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(19) https://www.linkedin.com/posts/maciejkawecki_genialna-polska-inicjatywa-
warta-pa%C5%84stwa-activity-6907942136759914496-vCey/?
trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=pl [dostęp 08.12.2022]
(20) https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/polskie-firmy-przygotowuja-sie-
do-odbudowy-ukrainy--konsultacje-branzowe-mrit-i-paih [dostęp 08.12.2022]



Wpłacone kwoty, liczba inicjatyw, zbiórek i kreatywnych
pomysłów wdrożonych w bardzo krótkim czasie w życie,
dosadnie pokazuje siłę charakteru oraz empatię, jaką
odznaczyło się społeczeństwo w obliczu tragedii, jaka
dotknęła naszych wschodnich sąsiadów. Nie ustajemy                    
w pomocy i wsparciu.
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