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Kluczowe liczby
25,4 mld PLN (0,97 proc. PKB)
– szacowana wartość całkowitych rocznych wydatków władz publicznych
przeznaczonych na pomoc uchodźcom i prywatnych wydatków Polaków poniesionych
na ten cel w ciągu pierwszych 3 miesięcy wojny

1 207 tys.

15,9 mld PLN

uchodźców przebywa obecnie
w Polsce wg danych administracyjnych
z systemu PESEL (dane na dzień
2.07.2022),

– szacowana wartość całkowitych
rocznych wydatków władz publicznych
przeznaczonych na pomoc uchodźcom

w tym 94,1 proc.
uchodźców stanowią kobiety
i dzieci

5,5 mld PLN
– szacowana minimalna wartość
prywatnych wydatków, które Polacy
ponieśli w związku z pomocą udzielaną
uchodźcom z Ukrainy w ciągu
pierwszych 3 miesięcy od wybuchu
wojny

3,9 mld PLN
– szacowana minimalna wartość
prywatnych wydatków na cele
dobroczynne w całym w 2021 r.

8 proc.
Polaków w badanym okresie
przeznaczyło na rzecz uchodźców
ponad 1000 PLN

7 proc.
Polaków przyjęło uchodźców do swoich
domów
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(0,61 proc. PKB)

9-10 mld PLN

(0,34-0,38 proc. PKB)
– szacowana wartość prywatnych
wydatków, które Polacy ponieśli
w związku z pomocą udzielaną
uchodźcom z Ukrainy w badanym okresie

36 proc.
osób udzielających wsparcia
finansowego i rzeczowego w ciągu
pierwszych 3 miesięcy wojny
przeznaczyło na rzecz uchodźców
od 100 do 499 PLN
(najczęściej wskazywany przedział)

77 proc.
dorosłych Polaków zaangażowało się
w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy
od momentu rosyjskiej agresji

35 proc.
Polaków zaangażowało się w pomoc
formalno-organizacyjną uchodźcom
oraz różne formy wolontariatu

Kluczowe liczby

Kluczowe wnioski
•

Większość polskiego społeczeństwa (77 proc.) zaangażowała się
w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pomoc ta przybierała różne formy – od
wsparcia finansowego i rzeczowego, przez różnego rodzaju działania wolontariackie, aż po udostępnianie własnych domów i mieszkań osobom

•

pozostającym bez dachu nad głową.
Zaangażowanie Polaków w pomoc było największe na początku wojny.
Wówczas w pomoc uchodźcom zaangażowanych było 70 proc. dorosłych Polaków. W znacznej mierze wynikało to z potrzeby serca oraz
stanowiło spontaniczną reakcję (często emocjonalną) na obserwowaną
krzywdę uchodźców oraz rosnącą z dnia na dzień liczbę osób uciekających do Polski przed wojną. Równocześnie połowa Polaków była zaangażowana w pomoc uchodźcom w sposób konsekwentny – zarówno na

•
•

początku wojny, jak i w kolejnych tygodniach działań zbrojnych.
Kwoty, które Polacy przeznaczyli na pomoc uchodźcom w ciągu trzech
miesięcy od wybuchu wojny były wyższe niż kwoty przeznaczane
na cele dobroczynne przez cały 2021 r.
Polacy przeznaczyli na pomoc uchodźcom co najmniej 5,5 mld PLN.
Z kolei szacowana najbardziej prawdopodobna faktyczna wartość pomocy finansowej obywateli Polski dla uchodźców z Ukrainy mieści się
w przedziale od 9 mld do 10 mld PLN. W szacunku jest uwzględniona wartość środków pieniężnych przekazanych na rzecz uchodźców
w formie bezpośrednich przelewów bądź udziału w zbiórkach publicznych. Uwzględniona jest również wartość rzeczy i artykułów zakupionych na rzecz uchodźców, wartość zakwaterowania i wyżywienia, jakie
zostały zaoferowane uchodźcom, a także wartość innych form wsparcia. Przedstawiony szacunek wynika z deklaracji badanych osób dotyczących wartości środków, które przeznaczyli na pomoc uchodźcom

•

w rozmaitej formie.
Dochód indywidualny jest wyraźnie powiązany z poziomem zaangażowania w pomoc – im wyższe ktoś ma dochody, tym silniej angażował się w pomoc uchodźcom. Wśród osób o najwyższych dochodach
(powyżej 5 tys. PLN netto) odsetek osób, które udzieliły względnie największej pomocy uchodźcom był trzy razy większy niż wśród osób
o najniższych dochodach (poniżej 2 tys. PLN). Jednak nawet wśród osób
zarabiających poniżej 2 tys. PLN netto zaangażowanie w pomoc było
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dość powszechne – jedynie 26 proc. osób z tej grupy nie pomagało
w żaden sposób. Może to świadczyć o faktycznie masowej skali zrywu

•

humanitarnego polskiego społeczeństwa.
Z silnym zaangażowaniem w pomoc związek miały też też takie czynniki jak doświadczenie w działalności dobroczynnej przed wojną, bezpośredni kontakt z obcokrajowcami (w tym zwłaszcza Ukraińcami) przed
wojną oraz regularne śledzenie informacji medialnych na temat prowa-

•
•

dzonych działań wojennych i losu uchodźców.
Kobiety częściej niż mężczyźni angażowały się w pomoc uchodźcom.
Całkowity brak zaangażowania w pomoc opisuje 28 proc. ankietowanych mężczyzn, przy zaledwie 19 proc. kobiet.
Skala, forma i intensywność pomocy oferowanej uchodźcom zmieniały
się wraz z rozwojem kryzysu uchodźczego i oczekiwaniami związanymi z zakończeniem konfliktu. Na początku wojny dominowała pomoc
spontaniczna – oddolne inicjatywy ludności, masowy i błyskawiczny
wysiłek społeczny o bezprecedensowym charakterze przy wsparciu
tych procesów przez organy samorządu terytorialnego i władz centralnych. Na kolejnym etapie – adaptacyjnym – rośnie rola państwa, a rola
społeczeństwa obywatelskiego maleje. To właśnie w tej fazie kryzysu
pomoc uchodźcom zaczyna odbywać się w ramach instytucji systemu
państwa opiekuńczego – mają zapewniony dostęp do usług i świadczeń na identycznych zasadach, co obywatele Polski. Ostatni etap –
integracja – wymaga koordynacji wielu różnych podmiotów, których
celem będzie zapewnienie spójności społecznej, zagospodarowanie nowych zasobów i niwelowanie napięć społecznych między nową imigracją a polskim społeczeństwem.
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Wprowadzenie
Fenomen tak ogromnej spontaniczCelem niniejszego raportu
nej solidarności Polaków z uchodźjest oszacowanie skali
cami – określany w mediach mięzaangażowania polskiego
dzynarodowych jako (humanitarne
supermocarstwo) – jest zjawiskiem
społeczeństwa
nie tylko wymagającym opisaw pomoc uchodźcom
nia, ale też wyjaśnienia (www1).
z Ukrainy oraz przybliżonej
W pomoc uchodźcom – oprócz
społeczeństwa – zaangażowały
wartości niesionej pomocy
się również władze samorządowe
w pierwszych trzech
i centralne. O ile jednak względnie
miesiącach wojny1.
łatwo policzyć skalę pomocy państwowej oraz instytucjonalnej, podlegającej oficjalnej sprawozdawczości, to znacznie trudniej oszacować skalę
pomocy indywidualnej. Z uwagi na rozproszony i w większości nierejestrowany charakter wymyka się ona prostym szacunkom. Jednocześnie pomoc ta
miała wymiar nie tylko materialny, ale w dużej mierze symboliczny, ponieważ
w wielu przypadkach wyprzedziła pomoc instytucjonalną oraz w istotny sposób
wpływała na kształtowanie opinii publicznej w innych krajach, przez co pośrednio również pomagała tworzyć presję, na którą musiały odpowiadać rządy
poszczególnych państw.
W celu zbadania skali zaangażowania polskiego społeczeństwa w pomoc
uchodźcom oraz oszacowania wartości tej pomocy przeprowadziliśmy badanie na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.
Metoda sondażowa, w której respondenci sami podają informacje dotyczące
skali własnego zaangażowania w pomoc uchodźcom, jest w naszym przekonaniu jedyną, która pozwala osiągnąć założone cele badawcze. Metodzie tej
można postawić zarzut nieprecyzyjności, gdyż bazuje na deklaracjach respondentów, formułowanych post-factum oraz zakłada ich poprawność faktograficzną. Świadomi ograniczeń metodologicznych związanych z zastosowaną metodą, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność zebranych danych
i dokonać ich właściwej interpretacji.
Badanie sondażowe, które stanowi podstawę szacunków przedstawionych
w raporcie, zostało zrealizowane metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
w okresie 25.04.-19.05.2022. W celu uzyskania możliwie rzetelnych danych
dotyczących skali pomocy Polaków zapewniliśmy większą próbę badawczą
niż w standardowych badaniach sondażowych. Przebadaliśmy 2200 dorosłych
mieszkańców Polski (w wieku od 20 lat). Zadawane pytania dotyczyły form
Badania sondażowe zrealizowane na potrzeby niniejszego raportu zostały przeprowadzone
w ramach przetargu nr PZP.1.2022 - część 2 oraz część 3.

1
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zaangażowania respondentów w pomoc uchodźcom, skali tej pomocy i – tam,
gdzie było to możliwe – ich wartości szacowanej przez respondentów. Szczegółowy opis badanej próby zamieszczamy w aneksie metodycznym.
Nasze badanie nie jest pierwszą próbą oceny skali pomocy udzielonej uchodźcom przez Polaków – podobne próby podejmowano już we wcześniejszych
fazach toczącej się wojny. Pytano w nich respondentów o to jak pomagają
uchodźcom, o skalę pomocy oraz o najwłaściwsze sposoby jej niesienia (Szlachetna Paczka, 2022; „Gazeta Prawna”, 2022).
Założonym celem naszego badania była przede wszystkim próba określenia
skali i form zaangażowania pomocowego oraz oszacowania przybliżonej wartości wsparcia finansowego udzielonego uchodźcom przez polskie społeczeństwo. Oszacowanie tych wielkości pozwoli spojrzeć na polskie społeczeństwo
jako na istotnego i niezastąpionego aktora na arenie działań pomocowych. Tego
rodzaju perspektywa, w której spontaniczne zaangażowanie społeczne jest
kluczowe, wyróżnia ten kryzys uchodźczy od wielu poprzednich. W naszym
raporcie dokonaliśmy pogłębionej i możliwie kompleksowej analizy poszczególnych form pomocy udzielanej uchodźcom i przyjrzeliśmy się czynnikom
społecznym, demograficznym oraz psychologicznym mogącym wpływać na
poziom zaangażowania Polek i Polaków. Ze względu na późniejszy niż w przypadku innych badań termin przeprowadzonej ankiety (rozpoczętej 2 miesiące
po rosyjskiej napaści na Ukrainę), byliśmy w stanie lepiej zdiagnozować zmianę
intensywności zaangażowania w czasie.
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Rozdział 1.
Rosyjska agresja
i bezprecedensowa
fala uchodźcza
Już na początku wojny Polska stała się głównym kierunkiem ucieczek
ludności cywilnej z Ukrainy. Według danych Wysokiego Komisarza ONZ
ds. Uchodźców od początku wojny z Ukrainy uciekło 8,4 mln osób, z czego
do tej pory powróciło do 3,1 mln osób (stan na dzień 2.07.2022). Według
danych ONZ największa część uchodźców – 51 proc. – przybyła do Polski
(UNHCR, 2022). Tak znaczny napływ uchodźców z Ukrainy do Polski wynikał
między innymi z długiej linii granicznej między Polską a Ukrainą, oficjalnych
deklaracji władz Polski, wskazujących na gotowość do przyjęcia wszystkich
osób szukających schronienia przed wojną, a także licznej i dobrze zorganizowanej mniejszości ukraińskiej zamieszkującej Polskę przed wybuchem
wojny. Dane Ośrodka Badań nad Migracjami wskazują, że liczba Ukraińców
mieszkających w Polsce przed rosyjską inwazją mogła wynosić 1,35 mln osób
(Duszczyk, Kaczmarczyk, 2022).
Liczba uchodźców z Ukrainy faktycznie przebywających w Polsce jest
znacznie mniejsza niż liczba osób, które wjechały z Ukrainy do Polski
w okresie trwania wojny. Część uchodźców, którzy przybyli do Polski
w pierwszych dniach wojny, zatrzymała się w Polsce jedynie na krótki czas,
wybierając jako docelowe miejsce ucieczki inny kraj Unii Europejskiej. Szacunki Ośrodka Badań nad Migracjami (2022) wskazują, że spośród 2,2 mln
uchodźców, którzy do końca kwietnia przekroczyli granicę z Polską, ok.
800 tys. (36 proc.) wyjechało dalej do innych państw, zwłaszcza w obrębie
Unii Europejskiej. Ponadto od 10.03 widoczne było wyraźne osłabienie fali
uchodźczej – z dnia na dzień liczba przekroczeń granicy w kierunku Polski
spadła z 117,6 tys. w ciągu jednej doby do 87 tys. Równocześnie obserwowano coraz większe natężenie wyjazdów z Polski do Ukrainy.

Rozdział 1. Rosyjska agresja i bezprecedensowa fala uchodźcza
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Wykres 1. Przepływy migracyjne na granicy polsko-ukraińskiej w dniach 24.02.–02.07.2022
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych Straży Granicznej za: Kubisiak (2022).

Dane administracyjne z systemu PESEL wskazują, że przebywająca w Polsce
populacja uchodźców na dzień 2.07.2022 może wynosić 1 mln 207 tys.
osób (Otwarte Dane, 2022). Co istotne, niektórzy badacze wskazywali,
że liczba ta może być wyższa i wynosić od 1,45 mln do 1,55 mln (www2,
www3, Duszczyk i Kaczmarczyk, 2022). Posiadanie numeru PESEL daje
uchodźcom prawo do korzystania ze świadczeń społecznych – między innymi jednorazowego świadczenia w wysokości 300 PLN na osobę, świadczeń
z programu 500+ oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Można więc
uznać, że większość uchodźców rzeczywiście przebywających w Polsce była
zmotywowana do rejestracji w systemie PESEL2. Można również przypuszczać, że liczba uchodźców przebywających w Polsce na początku wojny,
a więc liczba adresatów działań pomocowych, była wyższa niż liczba tych,
którzy przebywają w naszym kraju obecnie.
Większość przebywających w Polsce uchodźców stanowią kobiety oraz
dzieci – łącznie 94,1 proc. z nich. Dzieci w wieku do 18 r.ż. to 45,6 proc. populacji uchodźców, a kobiety w wieku 18-65 lat – 45,1 proc. Struktura demograficzna przybyłych do Polskich uchodźców, w której dominującą rolę
odgrywają osoby w wieku nieprodukcyjnym bądź kobiety obarczone obowiązkami opiekuńczymi, miała istotne znaczenie nie tylko dla określenia
przyszłego potencjału ekonomicznego uchodźców (możliwości włączenia ich
w rynek pracy), ale również przewidywanej skali zaangażowania państwa
w pomoc uchodźcom.

2
Potwierdzają to dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, według których na dzień
23 czerwca 2022 r. jednorazowe świadczenie w wysokości 300 PLN przyznane zostało
963 tys. osób.
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Wykres 2. Struktura demograficzna uchodźców zarejestrowanych w systemie PESEL
(dane w proc. oraz w tys., stan na dzień 2.07.2022)
Mężczyźni, 18-64 lata
4,9 (58,9)

Mężczyźni, powyżej 65 lat
1 (11,9)
Kobiety, poniżej 18 lat
22,9 (276,1)

Mężczyźni, poniżej 18 lat
22,7 (274,1)

Kobiety, powyżej 65 lat
3,4 (41,3)
Kobiety, 18-64 lata
45,1 (543)
Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych portalu Otwarte Dane (2022).

Wśród uchodźców, którzy zostali w Polsce, większość zamieszkuje największe ośrodki miejskie. Na taki wzór decyzji osiedleńczych i relokacyjnych miały wpływ przede wszystkim większe szanse na znalezienie pracy w większych miastach oraz istniejące sieci powiązań rodzinnych i towarzyskich
między nowo przybyłymi uchodźcami a obecną wcześniej diasporą ukraińską. Według danych wskazujących na miejsce rejestracji w systemie PESEL,
w Warszawie zamieszkuje 118 tys. uchodźców, we Wrocławiu – 41,9 tys.,
a w Krakowie – 31 tys.

Mapa 1. Liczba zarejestrowanych wniosków w systemie PESEL według powiatów rejestracji
na dzień 2.07.2022

Liczba uchodzców ze statusem UKR
196 − 831
832 − 1 341
1 342 − 1 814
1 815 − 2 663
2 664 − 4 067
4 067 − 44 084
118 166 (Warszawa)

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych portalu Otwarte Dane (2022).
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Rozdział 2.
Zaangażowanie Polaków
w pomoc uchodźcom
W pomoc przyjeżdżającym do Polski uchodźcom z Ukrainy włączyła się
większość polskiego społeczeństwa oraz władze samorządowe i centralne.
W pierwszych dniach po rozpoczęciu inwazji obserwowaliśmy spontaniczne,
oddolne zaangażowanie społeczeństwa – na obszarze całej Polski. Uwzględniało ono bezpośrednie wsparcie materialne i finansowe dla uchodźców przebywających w pobliżu granicy, a także rozmaite formy wsparcia dla tych z nich,
którzy zostali rozlokowani na obszarze całego kraju. Drugim ważnym filarem
pomocy były działania samorządów – zwłaszcza gmin zlokalizowanych w pobliżu przejść granicznych. Samorządy – wykorzystując własne środki finansowe oraz zaplecze instytucjonalne i kadrowe, organizowały udzielanie pomocy
na przejściach granicznych oraz w punktach recepcyjnych. Pomoc rządowa
na początku wojny była skoncentrowana na procedowaniu zmian legislacyjnych, które miały na celu zwiększenie przepustowości przejść granicznych,
ustalenie statusu prawnego uchodźców w Polsce i ułatwienie ich funkcjonowania w pierwszych miesiącach pobytu.

Skala i formy społecznego
zaangażowania w pomoc
uchodźcom
Mobilizacja polskiego społeczeństwa w pomoc ukraińskim uchodźcom była
bezprecedensowa, adekwatna do skali wyzwania, przed jakim stanęliśmy
jako gospodarze (lub kraj tranzytowy) dla najliczniejszej grupy uchodźców.
Pomoc uchodźcom przyjęła największe rozmiary na początku wojny, kiedy –
według deklaracji respondentów – 70 proc. z nich było zaangażowanych w jakąś
formę pomocy. Z czasem, wobec względnie stabilizującej się sytuacji przebywających w Polsce uchodźców, skala osób aktywnie włączających się
w pomoc uchodźcom zmalała. Na przełomie kwietnia i maja 57 proc. badanych deklarowało uczestnictwo w jakiejś formie działań pomocowych. Równocześnie aż 50 proc. wskazywało na zaangażowanie zarówno na początku
wojny, jak i w chwili trwania badania.
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Wykres 3. Odsetek Polaków zaangażowanych w pomoc uchodźcom na początku i na późniejszym
etapie wojny (w proc.)
50 proc.
Pomoc zarówno na początku
wojny jak i w drugiej fazie
wojny

Łącznie 70 proc. Polaków było zaangażowanych w pomoc
w początkowej fazie wojny

7 proc.
Nie pomagało
na początku,
ale włączyło się
w pomoc później

20 proc.
Pomoc tylko na początku
wojny

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Skala zaangażowania społeczeństwa w działania pomocowe na rzecz
uchodźców była bezprecedensowa również w porównaniu z obserwowanym
przed wojną zaangażowaniem obywateli na rzecz celów charytatywnych
i społecznych. Przed wybuchem wojny swój prywatny czas na działalność
na rzecz innych poświęcało 17 proc. badanych, z czego w przypadku 35 proc.
miało to charakter sporadyczny (kilka razy do roku lub rzadziej).

Infografika 1. Zaangażowanie społeczne Polaków przed inwazją Rosji na Ukrainę

17 proc.
działało lub uczestniczyło w akcjach
organizowanych przez różne
fundacje, stowarzyszenia, itp.

49 proc.
nie angażowało się w żadną
działalność społeczną
przed wojną

z czego 35 proc.
robiło to co
najwyżej kilka
razy w roku

70 proc.
wspierało ﬁnansowo lub
rzeczowo cel charytatywny

100-500 PLN
wartość udzielonej charytatywnie pomocy
ﬁnansowej i rzeczowej w całym 2021 r.
mieściła się najczęściej w tym przedziale

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.
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Znacznie więcej, bo aż 70 proc. osób wspierało finansowo lub rzeczowo różnorakie cele dobroczynne, jednak w przypadku aż 49 proc. tych osób miało
to miejsce nie częściej niż kilka razy w roku. Co najmniej raz w miesiącu
lub częściej w taką pomoc angażowało się 21 proc. osób.

Wykres 4. Częstotliwość wspierania celu dobroczynnego przed inwazją Rosji na Ukrainę
(proc. respondentów)
49

50
40

30

30
21
20
10
0
Raz w miesiącu
lub częściej

Kilka razy w roku
lub rzadziej

Brak wspierania

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Pomoc rzeczowa oraz przekazy pieniężne to dwie najpopularniejsze formy
wsparcia uchodźców po wybuchu wojny. 59 proc. badanych zaangażowało się w zakup potrzebnych artykułów, a 53 proc. wpłacało pieniądze na
rzecz uchodźców (infografika 2). Mniej popularnymi formami były pomoc
w załatwianiu różnego rodzaju spraw na rzecz uchodźców (20 proc. badanych), zaangażowanie w wolontariat – rozumiany szeroko, nie tylko w ramach
formalnych organizacji, ale również w ramach oddolnych inicjatyw, w wyniku
których świadczona była nieodpłatna praca na rzecz uchodźców (17 proc.
badanych). 7 proc. badanych deklaruje, że udostępniło uchodźcom własne
mieszkanie. W zadanym pytaniu chodziło zarówno o przyjęcie uchodźców
pod swój dach, jak i udostępnienie własnego niezamieszkanego mieszkania,
niezależnie od tego jak długo goszczono w nim uchodźców. 6 proc. badanych wskazało, że wspomagało uchodźców przez zatrudnienie bądź pomoc
w znalezieniu zatrudnienia, a 5 proc. – przez udział bądź organizowanie
czynności związanych z przywożeniem uchodźców z granicy.
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Infografika 2. Udział Polaków w poszczególnych formach pomocy podczas 3 miesięcy od dokonania
przez Rosję agresji na Ukrainę (w proc.)

Zakup artykułów

59 proc.

Wpłaty pieniężne

53 proc.

Pomoc w załatwianiu spraw

20 proc.

Wolontariat
(zaangażowanie własnego czasu)

17 proc.

Udostępnienie domu lub
mieszkania

7 proc.

Transport (w tym z granicy)

5 proc.

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Wartość pomocy finansowej
Pomoc udzielana uchodźcom od początku bazowała na spontanicznych
akcjach i oddolnych inicjatywach społecznych. Polacy, nie czekając na rozwój wydarzeń, od razu po wybuchu wojny zaczęli angażować własne środki
finansowe oraz własny czas na rzecz osób uciekających przed wojną.
Oddolne i szerokie zaangażowanie społeczeństwa na początku wojny dało
zapas niezbędnego czasu na wdrożenie formalnych procedur – w tym zmian
legislacyjnych – oraz aktywowanie oficjalnych działań pomocowych. Mimo
znacznej mobilizacji społecznej – zarówno pod względem liczby osób jak
i zaangażowanych środków – tylko nieznaczna część tej pomocy została
podana do publicznej wiadomości (patrz ramka poniżej).
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Pomoc instytucjonalna i publiczna
Według informacji udostępnianych przez największe instytucje zajmujące się dostarczaniem pomocy
na rzecz uchodźców, wartość udzielonego za ich pośrednictwem wsparcia można oszacować na minimum
326,7 mln PLN. Caritas Polska deklaruje zebranie 100 mln PLN środków finansowych oraz darów rzeczowych wartych 132 mln PLN (www4), fundacja Siepomaga.pl – 52 mln PLN (www5), Polska Akcja Humanitarna – 32 mln PLN (www6), zaś fundacja Solidarni z Ukrainą – 11,7 mln PLN (www7). Warto jednak w tym
miejscu zaznaczyć, że wskazane wyżej organizacje – chociaż największe w skali kraju – stanowią jedynie
pewną część wszystkich aktywnie działających organizacji pozarządowych udzielających pomocy przybyłym
do Polski uchodźcom.
Procedowana już na początku wojny ustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy (www8) wskazywała
na planowane zaangażowanie środków publicznych w celu refinansowania wydatków obywateli polskich
w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom uciekającym przed wojną. Tego
rodzaju wsparcie zostało przewidziane na okres 120 dni. Jego wysokość wyniosła 40 PLN na dzień na osobę,
której zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Według informacji podanej przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji wartość środków przekazanych samorządom na ten cel wyniosła
na dzień 8.06.2022 2 mld PLN (www9). Są to więc środki, które ostatecznie trafią do polskich gospodarstw
domowych zaangażowanych w pomoc uchodźcom.
Inna pomoc publiczna oferowana uchodźcom to dostęp do świadczeń i pomocy społecznej na zasadach
obowiązujących obywateli Polski, a także dostęp do usług publicznych – zwłaszcza opieki zdrowotnej
i edukacji, pomoc psychologiczna, jednorazowe świadczenie w kwocie 300 PLN na osobę i inne – szczegółowo opisane w ustawie. Według szacunków zawartych w Ocenie Skutków Regulacji do ustawy, Ocenie
Skutków Regulacji do rozporządzenia9 Rady Ministrów do wymienionej ustawy, a także szacunków Ministerstwa Zdrowia dotyczących kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dla uchodźców10 – tego rodzaju pomoc
może kosztować nawet 15,9 mld PLN rocznie – równowartość 0,61 proc. PKB Polski w 2021 r. Szczegółowy
rozkład kosztów według poszczególnych form wsparcia i usług zamieszczony został w tabeli 1.

Oszacowanie wielkości wydatków Polaków związanych udzielaniem pomocy uchodźcom jest zadaniem trudnym i wymaga przyjęcia pewnych założeń.
Mając na uwadze, że w trakcie trwania wywiadu respondenci na ogół mogą
nie być w stanie podać dokładnych wartości, o które są pytani (fakt udokumentowany w badaniach naukowych) (Sułek, 2001), postanowiliśmy wykorzystać formułę pytania zamkniętego i poprosić respondentów o wskazywanie jedynie przedziałów, w jakich mieściło się ich zaangażowanie finansowe
w pomoc uchodźcom. W odpowiedzi respondenci wybierali jeden z przedstawionych im przedziałów: 0 PLN, poniżej 100 PLN, 100-499, 500-999,
powyżej 1 tys. PLN.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego
przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz
warunków przyznawania i przedłużania jego wypłaty z dn. 11.03.2022 r.
10
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/kraska-opieka-medyczna-dla-uchodzcowz-ukrainy-koszt-ok-200-mln-zl
9
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Tabela 1. Szacowane roczne wydatki publiczne związane z udzielaniem wsparcia
uchodźcom z Ukrainy11

Forma wsparcia

Przewidywana
wartość wydatków
w mln PLN

Założenie
dotyczące liczby
przebywających
w Polsce
uchodźców

Edukacja

4 039,2

200 tys.

Refundacja kosztów zakwaterowania i wyżywienia
udzielonego przez obywateli Polski

2 400,0

Opieka zdrowotna

2 400,0

1 mln

Świadczenia na dzieci

2 280,0

190 tys.

Świadczenie jednorazowe 300 PLN na osobę*

289,0

962 tys.

Pomoc społeczna

726,0

Pomoc psychologiczna

24,8

Pomoc dla osób samotnych

9,2

Pozostałe

3 741

Łącznie

15 911,8

*Dane dotyczące liczby beneficjentów jednorazowego świadczenia w wysokości 300 PLN na osobę oraz
wydatków z tym związanych zostały uzyskane w od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, stan
na dzień 23.06.2022.
Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie: Oceny Skutków Regulacji do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (2022), Oceny Skutków Regulacji do Rozporządzenia Rady Ministrów (2022); szacunków
Ministerstwa Zdrowia (www10), szacunków „Głosu Nauczycielskiego” (www11).

Możemy przypuszczać, że zadanie pytania zamkniętego ze zdefiniowanymi
przedziałami, tak jak w naszym badaniu, nie prowadzi do nadmiarowej utraty
informacji. Siłą rzeczy informacje, które podają respondenci odpowiadając
na pytania otwarte, niemal zawsze stanowią wartości orientacyjne i są obarczone pewną dozą niedokładności. Wynika to po części z zawodności pamięci ludzkiej, przede wszystkim z faktu, że na ogół nie mamy tendencji do
gromadzenia dokładnych informacji12. Dlatego spodziewamy się, że respondenci w ogóle nie odnotowali i nie rejestrowali w żaden sposób dokładnej
wartości środków wydanych na pomoc uchodźcom. W związku z tym zadanie
pytania zamkniętego z jednej strony nie pomniejsza dokładności informacji,
jakie uzyskujemy, a z drugiej ma tę zaletę, że jest prostsze i nie wymaga
znacznego zaangażowania kognitywnego respondentów.
11
Szacowana łączna kwota wydatków wynika z przyjęcia górnych wartości dotyczących liczby
uchodźców przebywających w Polsce. W OSR do ustawy przyjęto dwa bazowe scenariusze
dotyczące liczby uchodźców – wartość minimalną przyjęto na poziomie 486 tys. osób, zaś
maksymalną na poziomie 972 tys. osób, przy czym szacowana liczba dzieci miała wynosić
od 95 tys. do 190 tys.
12
Korzystny dla badania sondażowego przeprowadzonego na potrzeby niniejszego raportu jest
względnie krótki czas, jaki minął od momentu zaangażowania prywatnych środków finansowych w pomoc uchodźcom do momentu przeprowadzenia badania.
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W scenariuszu wywiadu dołożyliśmy starań, aby ułatwić respondentom
uwzględnienie wszystkich form zaangażowania finansowego w pomoc
uchodźcom. Między innymi w tym celu pytanie dotyczące skali zaangażowania finansowego zadawane było dopiero po przedstawieniu respondentom serii pytań dotyczących ich uczestnictwa w poszczególnych formach
pomocy. Dlatego też w kwocie zaangażowania finansowego uwzględnione
są wszystkie środki przeznaczone na ten cel – zarówno wpłaty pieniężne,
jak i fundusze przeznaczone na zakup artykułów, zapewnienie mieszkania,
wyżywienia lub innego wsparcia.
Największa grupa respondentów (36 proc.) zaangażowała środki o wartości
100-499 PLN. Niemal połowa respondentów (44 proc.) nie zaangażowała
w pomoc uchodźcom żadnych środków lub niewielkie – do 100 PLN, zaś
mniejsza grupa (20 proc.) poniosła znaczne wydatki, przekraczające wartość
500 PLN. Część Polaków zaangażowała się finansowo w jeszcze większym
stopniu – co piąta osoba przeznaczyła kwotę powyżej 500 PLN, a 8 proc.
zadeklarowało wydatki powyżej 1000 PLN (wykres 5)13.
Łącznie osobisty wkład finansowy Polaków w pomoc uchodźcom przekroczył 5,5 mld PLN. Dokładne oszacowanie skali pomocy finansowej nie jest
możliwe – oprócz wyżej opisanych przyczyn związanych z brakiem możliwości uzyskania precyzyjnych informacji od respondentów, znaczenie ma
również brak możliwości uzyskania reprezentatywnych danych dla osób,
które przeznaczyły na pomoc najwięcej – ze względu na to, że jest to niewielka część populacji. Natomiast 5,5 mld PLN jako wartość minimalna łącznej
pomocy – obliczona na podstawie dolnych granic przedziałów – jest stosunkowo pewna. Szczegółowe wyjaśnienia na temat sposobu obliczeń znajdują
się w aneksie metodycznym.

Wykres 5. Wartość środków finansowych przeznaczonych przez osoby prywatne na pomoc
uchodźcom podczas 3 miesięcy od początku agresji (proc. wskazań respondentów)
40

36

35
30
25

23

21

20

12

15
10

8

5
0

Brak

<100 PLN

100-499 PLN

500-999 PLN

1000 PLN
lub więcej

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Na wykresie 5 nie uwzględniamy nierównych długości przedziałów. Można odnieść wrażenie, że wartość zaangażowania finansowego Polaków miała rozkład zbliżony do rozkładu normalnego. Wykres ten powinien być interpretowany jedynie w celu ilustracji częstości
odpowiedzi dla poszczególnych kategorii. Bardziej miarodajną reprezentacją rozkładu zmiennej jest wykres A1 przedstawiony w aneksie metodycznym.

13

18

Rozdział 2. Zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom

Faktyczna wartość środków, które Polacy przeznaczyli na pomoc uchodźcom
prawdopodobnie znajduje się w przedziale 9-10 mld PLN tj. 0,34-0,38 proc.
PKB Polski w 2021 r. Wartości z tego przedziału wyestymowaliśmy stosując
trzy różne podejścia metodologiczne. W podejściu (1) do obliczeń wykorzystaliśmy środki przedziałów wskazanych przez respondentów. W podejściu
(2) na podstawie wypracowanych przez nas założeń odpowiednio przesunęliśmy mnożnik w postaci środków przedziałów. W podejściu (3) skupiliśmy się
na rozwiązaniu problemu oszacowania na podstawie danych reprezentatywnych górnych wartości pojawiających się w populacji stosunkowo rzadko, ale
mających stosunkowo duże znaczenie dla końcowego wyniku. Każde z trzech
podejść (szczegółowo opisanych w aneksie metodycznym) doprowadziło nas
do zbliżonych wyników.
Kwoty, jakie Polacy przeznaczyli na pomoc uchodźcom w ciągu trzech
miesięcy od wybuchu wojny, były wyższe niż kwoty przeznaczane na cele
dobroczynne przez cały 2021 r. Więcej osób przeznaczyło jakiekolwiek
środki na pomoc uchodźcom w badanym 3-miesięcznym okresie (77 proc.)
niż na pomoc charytatywną w całym 2021 r. (70 proc.). Wyższe były też
kwoty wpłat – 14 proc. osób wydało na pomoc charytatywną w 2021 r.
powyżej 500 PLN, na pomoc uchodźcom taką kwotę przeznaczyło 20 proc.
Wyniki przeprowadzonego przez nas badania są zbieżne z wynikami innych badań w zakresie skali i wielkości zaangażowania finansowego
Polaków w okresie poprzedzającym wojnę (wykres 6), co znacząco uwiarygadnia metodę zastosowaną w naszym badaniu.

Wykres 6. Wsparcie finansowe celów dobroczynnych w 2021 r. (proc. respondentów)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania oraz raportu ABR SESTA i in. (2021).
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Łączne środki przeznaczone na cele dobroczynne w 2021 r. wyniosły ok.
2/3 wartości przeznaczonych na pomoc uchodźcom w okresie pierwszych
trzech miesięcy od wybuchu wojny. Przy zastosowaniu tej samej metody
obliczeń, pomoc charytatywna Polaków w 2021 r. przekroczyła 3,9 mld PLN
i mogła wynieść około 7,3 mld PLN14. Jednak ta wartość jest obarczona jeszcze większym ryzykiem błędu niż wartość szacunków pomocy uchodźcom.
Mają na to wpływ dwa podstawowe czynniki. Po pierwsze wartości podawane przez respondentów mogły być jeszcze mniej dokładne, ze względu na to,
że dotyczyły odleglejszej przeszłości oraz sumy wpłat na przestrzeni całego
roku. Po drugie dla 2021 r. nie udało się oszacować parametrów rozkładu,
który dobrze opisałby dane – nadal pozostaje więc niepewność szacunków dla ostatniego przedziału z najwyższymi wartościami wpłat. Natomiast
widoczna różnica, która się wyłania, stanowi kolejną ilustrację faktu, że poziom zaangażowania Polaków we wsparcie osób z Ukrainy miał charakter
bezprecedensowo wysoki.
Szacujemy zatem, że ogółem roczne wydatki polskich władz publicznych
przeznaczone na pomoc uchodźcom i prywatne wydatki Polaków poniesione
na ten cel w okresie pierwszych trzech miesięcy od wybuchu wojny mieszczą
się w kwocie 25,4 mld PLN, co stanowi odpowiednik 0,97 proc. PKB Polski
w 2021 r.

Wolontariat
Napływ uchodźców z Ukrainy do Polski zmotywował część osób do zaangażowania własnego czasu w bezpośrednią pomoc uchodźcom. 20 proc.
badanych zadeklarowało wsparcie konkretnych osób w załatwianiu ich spraw
w Polsce, zaś 17 proc. uczestniczyło w zorganizowanych akcjach pomocowych w ramach wolontariatu. Pomoc w załatwianiu spraw uchodźców oraz
jedna z kategorii wolontariatu - pomoc prawno-formalna - mogą wydawać
się podobne, ale zaledwie 26 osób z ponad 2 tys. ankietowanych zaznaczyło swój udział w obu typach działań. Dlatego można powiedzieć, że łącznie
ok. 35 proc. Polaków pomagało uchodźcom załatwiać różnego typu sprawy
(w tym urzędowe i prawne). Różnice między wolontariatem opartym na
pomocy formalno-prawnej a pomocy uchodźcom w załatwianiu różnych
spraw mogą polegać m.in. na kwestii zorganizowania tej pomocy (wolontariat to uczestniczenie w bardziej zorganizowanych akcjach, natomiast
pomoc w załatwianiu spraw jako działanie indywidualne) lub też skali (wolontariat jako pomoc wymagająca większego zaangażowania pod
względem czasu i ważności spraw, druga kategoria to pomoc przy mniej
istotnych sprawach).
Deklarowane przez respondentów poświęcanie własnego czasu na udzielanie
pomocy uchodźcom (również w ramach wolontariatu) nie oznacza trwałego
włączenia się w działania organizacji zajmujących się pomocą uchodźcom.
Oszacowania wartości prawdopodobnych zostały przeprowadzone przy zastosowaniu
tej samej metody co w przypadku estymacji wydatków Polaków na pomoc uchodźcom.
Dokładny opis znajduje się w aneksie.
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Przytoczone dane powinny być interpretowane jako wskaźniki doraźnego
włączenia się obywateli w działania pomocowe organizowane przez lokalne
społeczności, instytucje i organizacje działające według zasady „wszystkie
ręce na pokład”. Świadczy o tym fakt, że największa część respondentów
(65 proc.) deklaruje zaangażowanie w działalność wolontariacką w niewielkim wymiarze czasowym – do 5 godz. w tygodniu, a jedynie 9 proc. – w wymiarze ponad 10 godz. w tygodniu (wykres 7).

Wykres 7. Zaangażowanie w wolontariat w pierwszych trzech miesiącach wojny wg liczby
godzin poświęconych w tygodniu (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Wysokie wskaźniki poziomu zaangażowania Polaków w wolontariat na rzecz
uchodźców uzupełnia mnogość form i rodzajów działań, w jakie angażowali się obywatele. Większość inicjatyw i działań podejmowano wyłącznie
na poziomie lokalnym – w ramach lokalnych społeczności skupionych np.
wokół szkół, parafii, osiedli czy mediów społecznościowych. Działania typu:
osiedlowe pieczenie ciast czy robienie zakupów nowym sąsiadom z Ukrainy
stały się powszechne w sieciach społecznościowych w skali lokalnej, chociaż
zazwyczaj nie pojawiały się w przekazie medialnym.
Istotnym obszarem pracy wolontariuszy było organizowanie pomocy uchodźcom na dworcach w największych miastach kraju, które pełniąc rolę węzłów komunikacyjnych, stały się miejscem czasowego pobytu przyjezdnych.
Wolontariusze zajmowali się pomocą informacyjną – komunikacją po ukraińsku i rosyjsku z uchodźcami a także organizowaniem zaplecza logistycznego dla potrzebujących, tj. przyjmowaniem i przywożeniem żywności oraz
innych niezbędnych środków i ich rozdzielaniem. Zbliżona jest także praca
wolontariuszy w zbiorowych punktach noclegowych, takich jak warszawska Hala Torwar. Warto jednak podkreślić, że wolontariat nie dotyczy tylko
pracy w jednym miejscu. Wiele zbiórek towarów i żywności dokonywało się
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w punktach rozrzuconych po różnych dzielnicach i lokalizacjach, w związku
z czym część wolontariuszy musiała zająć się zwożeniem darów do miejsc,
w których były one potrzebne.

Wykres 8. Popularność różnych form aktywności wolontariackiej w grupie osób, które zadeklarowały tę formę pomocy ukraińskim uchodźcom
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Uwaga: odsetki sumują się do wartości większej niż 100 ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru.
Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Wolontariatem oraz załatwianiem spraw można nazwać również wspieranie uchodźców na etapie, na którym już znaleźli mieszkanie w Polsce.
Do takich działań zalicza się organizowane w wielu miejscach kraju kursy
językowe, udzielanie pomocy prawnej, wsparcie w organizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci, robienie zakupów, wsparcie w logistyce i transporcie
czy w organizowaniu pomocy weterynaryjnej dla zwierząt przywiezionych
z Ukrainy. Istotna była także pomoc w szukaniu pracy, komplementarna wobec inicjatyw ze strony pracodawców. Co istotne, nie dotyczyło to tylko
charakterystycznego dla migrantów i uchodźców zatrudnienia na stanowiskach niewymagających skomplikowanych umiejętności, czyli pracy poniżej
kompetencji – wiele polskich uczelni zaoferowało posadę naukowcom, nauczycielom, specjalistom czy analitykom z Ukrainy (www12).
Większość prac wykonywanych przez wolontariuszy miała charakter organizacyjno-porządkowy (74 proc. wskazań, wykres 8). Za takie w naszym
badaniu uznaliśmy m.in. wszelkiego rodzaju pomoc w punktach recepcyjnych
(np. na dworcach), organizowanie zbiórek i przewożenie darów do końcowych odbiorców, pracę w punktach noclegowych itp. Dwie kolejne kategorie
– obejmujące po 18 proc. wskazań – to transport uchodźców (np. z granicy
do różnych miast) oraz prace związane z organizowaniem kursów i szkoleń.
Z kolei 8 proc. wskazań dotyczyło pomocy prawno-formalnej, a więc działań
polegających na wsparciu w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach
publicznych, poszukiwaniu pracy czy mieszkania.
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Dlaczego pomagamy?
Badacze zakładają, że główną motywacją do pomagania jest altruizm połączony z pozytywnymi efektami dla jednostki, takimi jak polepszenie samopoczucia, podwyższenie własnej oceny i uniknięcie wyrzutów
sumienia. Ludzie są ograniczonymi altruistami i charakteryzują się ograniczonymi skłonnościami egoistycznymi
(bounded self-interest). Jednym z ważniejszych czynników modyfikujących egoistyczne motywacje i zwiększającym gotowość do zachowań altruistycznych jest poczucie sprawiedliwości. Wyniki przeprowadzonych badań
wskazują, że ludzie są w stanie ponieść znaczne koszty ekonomiczne w celu osiągnięcia rezultatu, których
w ich oczach okazałby się sprawiedliwy (Güth, Tietz, 1990; Kahneman, Knetsch, Thaler, 1986). Potrzeba osiągania sprawiedliwych rozwiązań jest dodatkowo wzmacniana ewolucyjnie ukształtowaną skłonnością do zachowań altruistycznych, która w wielu sytuacjach prowadzi do rozwiązań korzystnych dla własnej grupy lub całej
populacji. Skłonność do pomagania może być również związana z odczuwaną przez nas empatią wobec innych
osób, może wynikać z chęci uniknięcia samooskarżeń w sytuacji, kiedy nie udzielamy innym pomocy lub z chęci
podwyższenia poczucia własnej wartości przez udzielenie pomocy innym osobom.
Istotnym czynnikiem wpływającym na chęć do niesienia pomocy jest również świadomość, że my sami
mogliśmy stać się ofiarami przemocy (efekt „to mogłem być ja”). Im bliżej miejsca tragedii, tym łatwiej
wyobrazić sobie, że moglibyśmy stać się jej ofiarami (Zagefka, 2017). Jeśli pomagającym łatwo sobie wyobrazić
rozwój wypadków, w których to oni są pokrzywdzeni, to liczba i intensywność pomocy będzie rosła. Możemy
przypuszczać, że w przypadku napaści Rosji na Ukrainę niewątpliwie istotne może być poczucie bliskości konfliktu pogłębione historią stosunków Polski z Rosją. Fakt, że Polacy również w przeszłości padali ofiarą rosyjskiej
inwazji, może sprawiać, że o wiele łatwiej jest nam postawić się na miejscu Ukraińców i Ukrainek walczących
o wolność i swoją państwowość. Tym samym podobna przeszłość historyczno-polityczna może być także
czynnikiem ułatwiającym wybór między pomaganiem a biernością.

Przyjęcie uchodźców
do mieszkania jako szczególny
rodzaj pomocy
Istotnym obszarem działań pomocowych było przyjmowanie uchodźców
do swoich mieszkań i domów. Łącznie 7 proc. ankietowanych wskazało podjęcie tego typu działań. Ta forma pomocy zasługuje na szczególną uwagę
przede wszystkim ze względu na fakt, że zakwaterowanie udzielane uchodźcom przez osoby prywatne w istotny sposób zaważyło na możliwości przyjęcia do Polski tak znacznej liczby osób. Dane administracyjne wskazują,
że do dnia 2.07, kiedy to w systemie PESEL zarejestrowanych było już
1 mln 207 tys. osób, 357 tys. skorzystało ze zorganizowanego zakwaterowania (Otwarte Dane, 2022; www13). Oznacza to, że większość uchodźców
przebywających wówczas w Polsce korzystała z zakwaterowania prywatnego
– w formie rynkowej (głównie najem) bądź przez czasowe lub stałe zamieszkiwanie w czyimś domu lub mieszkaniu.
Co ciekawe, wielkość zamieszkiwanej miejscowości (duże, średnie, małe
miasto, wieś) nie różnicuje istotnie respondentów pod względem skłonności
do goszczenia uchodźców w swoich mieszkaniach. Widać natomiast pewne
zróżnicowanie na poziomie województw (należy zaznaczyć, że istotna jest
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tu nie tylko gościnność, ale także zapewne sama liczba uchodźców, którzy
do danego miejsca przyjechali, a także możliwości znalezienie schronienia
w mieszkaniach Ukraińców, którzy przebywali w Polsce przed lutową
agresją Rosji).

Mapa 2. Odsetek osób, które zadeklarowały przyjęcie uchodźcy/ów do swojego mieszkania
(według województw)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Powyższa mapa obrazuje, w których województwach najchętniej goszczono uchodźców w prywatnych mieszkaniach i domach. Jak widać, więcej niż
1 na 8 mieszkańców województwa podkarpackiego ma doświadczenia takiej formy pomocy Ukraińcom. Odsetki bliskie 10 proc. to wartość charakteryzująca mieszkańców województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego
i pomorskiego. Na mapie widać także potencjalną trasę przemieszczania się
fal uchodźców: od granicy w województwie podkarpackim, gdzie na pewno zapotrzebowanie na nocleg było bardzo duże, w kierunku Warszawy –
głównego węzła transportowego (trasa biegnie także przez Lubelszczyznę,
gdzie odsetek goszczących jest też dość wysoki – ponad 8 proc.). Prawdopodobnie w dalszej kolejności uchodźcy w większym stopniu rozpraszali się
po kraju. Zestawiając mapę 2 z mapą 1 (na której przedstawiono miejsca
rejestracji Ukraińców w systemie PESEL) można zauważyć relatywnie niski
odsetek osób z województwa śląskiego czy zachodniopomorskiego goszczących uchodźców mimo dużej liczby osób, które tam przyjechały. Być może
przyjeżdżali tam uchodźcy, którzy wcześniej musieli korzystać z gościnności
w województwach bliżej Ukrainy, a potem już częściej sami organizowali
sobie miejsce do mieszkania w innych rejonach kraju, więc nie korzystali
z czyjejś gościnności. Prawdopodobnie także z tego powodu na mapie 1 widać
niską liczebność Ukraińców rejestrujących się w województwie podkarpackim czy świętokrzyskim – te regiony służyły zapewne raczej za tereny
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przejazdowe (w których jednak trzeba było przenocować), z nich potem udawano się na zachód. Nie należy też zawsze utożsamiać niskiego odsetka osób
deklarujących goszczenie uchodźców z brakiem gościnności. Należy pamiętać, że wielu uchodźców samodzielnie starało się zorganizować sobie lokal,
np. wynająć mieszkanie, co zapewne było łatwiejsze na silnie zurbanizowanym Górnym Śląsku czy w okolicach Łodzi. Warunki mieszkaniowe także mogły determinować fizyczną możliwość przenocowania uchodźców w danym
gospodarstwie domowym. Na to nakładają się także różnice w tym, jaki
wysiłek podjęły władze samorządowe w organizacji miejskich obiektów na
rzecz uciekających przed wojną – jeśli gdzieś sektor publiczny przygotował
dużo miejsc dla Ukraińców, to zapotrzebowanie na miejsce w prywatnych
mieszkaniach było mniejsze. Należy też pamiętać o licznej grupie Ukraińców,
którzy zadomowili się w Polsce w ostatnich latach i stanowili w wielu przypadkach pierwszy kontakt dla rodaków uciekających przed wojną.

Kto najchętniej pomaga
Stopień zaangażowania polskiego społeczeństwa w pomoc uchodźcom był
naturalnie odmienny wśród różnych osób: niektórzy byli bardzo aktywni
w kilku obszarach pomocy, poświęcając czas, środki finansowe i możliwości organizacyjne, inni angażowali się nieco rzadziej lub mniej intensywnie.
Byli też tacy, którzy nie zaangażowali się w żadną pomoc. Aby możliwie
najczytelniej scharakteryzować to zróżnicowanie i zilustrować je ilościowo,
podzieliliśmy respondentów na cztery kategorie – od silnie zaangażowanych
w niesienie pomocy po zupełnie niezaangażowanych we wsparcie uchodźców. Kryteria doboru i wielkość poszczególnych profili przedstawiamy
na Infografice 3.
Największy odsetek Polaków (44 proc.) włączył się w pomoc uchodźcom
w stopniu względnie niewielkim. W naszym badaniu charakteryzujemy
go jako spełnienie jednego z następujących warunków: zaangażowanie
w jeden lub dwa obszary pomocy (z siedmiu możliwych), przeznaczenie do
500 PLN na pomoc uchodźcom lub zaangażowanie w maksymalnie 10 h
wolontariatu tygodniowo (w szczytowym momencie zaangażowania w pomoc).
33 proc. Polaków zaangażowało więcej środków i/lub czasu w pomoc.
19 proc. Polaków włączyło się w pomoc w stopniu umiarkowanym, tzn.
w badanym okresie przeznaczyło na pomoc uchodźcom 500-1000 PLN lub
angażowało się w wolontariat powyżej 10 h tygodniowo lub brało udział
w trzech rodzajach pomocy.
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Infografika 3. Kategorie zaangażowania w pomoc uchodźcom, wraz z odsetkiem respondentów
zakwalifikowanych do każdej z kategorii (w proc.)

Silne zaangażowanie

14

Umiarkowane zaangażowanie

19

Względnie niewielkie zaangażowanie

44

Brak zaangażowania
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Spełnienie co najmniej jednego z warunków:
- co najmniej 1000 PLN łącznych środków przeznaczonych na pomoc uchodźcom
- zaangażowanie w co najmniej 4 obszary* pomocy
- przyjęcie uchodźców do mieszkania
Spełnienie co najmniej jednego z warunków:
- 500-1000 PLN łącznych środków przeznaczonych na pomoc uchodźcom
- powyżej 10 h wolontariatu w tygodniu
- zaangażowanie w 3 obszary pomocy
Zaangażowanie w 1 lub 2 obszary pomocy
(poniżej 500 PLN łącznych środków i do maks. 10 h wolontariatu w tygodniu)
Brak zaangażowania w jakąkolwiek formę pomocy
*) Z 7 możliwych obszarów (zakup rzeczy dla uchodźców, wpłacanie pieniędzy na pomoc uchodźcom, pomoc
uchodźcom w organizacji ich spraw, wolontariat, przyjęcie uchodźców do mieszkania, zatrudnienie uchodźcy,
przywożenie uchodźców z granicy).

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Stosunkowo nieznacznie mniej liczną grupę, liczącą 14 proc., charakteryzujemy
jako silnie zaangażowaną. Osoby zakwalifikowane do tej kategorii spełniły jeden
z trzech następujących warunków: przeznaczyły powyżej 1000 PLN na pomoc
uchodźcom, przyjęły ich do swojego mieszkania lub angażowały się w cztery
badane obszary pomocy. 23 proc. Polaków w badanym okresie nie pomagało
uchodźcom w żadnej formie.
Poniżej opisujemy kategorie wyrażające poziom zaangażowania w pomoc
uchodźcom według zmiennych demograficznych i społecznych, które w różnym
stopniu charakteryzowały osoby zaklasyfikowane do poszczególnych grup.
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Infografika 4. Profil demograficzno-społeczny silnie zaangażowanych w pomoc uchodźcom
W populacji:
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

14 proc. najsilniej zaangażowanych w pomoc to osoby, które przeznaczyły
co najmniej 1000 PLN na pomoc uchodźcom angażowały się w wolontariat
do 10 h tygodniu, były zaangażowane w co najmniej cztery z badanych
obszarów pomocy lub przyjęły uchodźców do mieszkania. Najmniej w tej
grupie jest osób w wieku 65+, najwięcej osób z wyższym wykształceniem.
Zgromadzone przez nas dane pokazują, że wśród Polaków, którzy przyjęli
uchodźców do swoich mieszkań dominowały osoby poniżej 50 r.ż. W najmłodszej kohorcie (20-34 lata) odsetek osób, które ugościły przybyszów
z Ukrainy, przekroczył 10 proc., w grupie 35-49 lat był on bliski 10 proc.,
zaś w grupie osób w wieku powyżej 65 lat wyniósł poniżej 2 proc. (wykres 9).

Wykres 9. Osoby, które przyjęły uchodźców (wg wieku, w proc.)
20-34
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.
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Umiarkowanie zaangażowani w pomoc uchodźcom to ci, którzy przeznaczyli na ich wsparcie 500-1000 PLN, w momencie największego zaangażowania pracowali jako wolontariusze powyżej 10 h tygodniowo lub brali udział
w trzech formach pomocy jednocześnie. Grupa ta obejmuje 19 proc. społeczeństwa (infografika 5).

Infografika 5. Profil demograficzno-społeczny osób umiarkowanie zaangażowanych w pomoc
uchodźcom
W populacji:

Wśród kobiet i mężczyzn

19 proc.

19 proc.
W poszczególnych grupach wiekowych:
20-34 17 proc.

35-49 22 proc.

50-64 20 proc.

65 i więcej 15 proc.

18 proc.

Wg poziomu wykształcenia
Wyższe

Średnie

Zawodowe

24 proc.

16 proc.

17 proc.

Kontakt z Ukraińcami przed wojną
Działalność społeczna przed wojną
Tak

27 proc.

Często /
b. często

Nie
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25 proc.

Tak

Czasami /
sporadycznie

23 proc.

Nie

12 proc.

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Relatywnie najmniej licznie reprezentowane są w tej kategorii osoby
najstarsze i najmłodsze. Dominują – podobnie jak w grupie najsilniej zaangażowanych – osoby z wyższym wykształceniem oraz ci, którzy angażowali
się działalność społeczną przed wojną.
Najliczniejsza grupa Polaków (44 proc.) zaangażowała się w pomoc uchodźcom w minimalnym stopniu (infografika 5). Dominują tu osoby najstarsze
(57 proc.), licznie reprezentowane są też osoby w wieku 50-64 lata. W przeciwieństwie do pozostałych kategorii zaangażowania, stosunkowo duża jest
tu różnica między kobietami (49 proc.) i mężczyznami (39 proc.). W tej grupie najliczniej reprezentowane są osoby z wykształceniem zawodowym,
a najmniej licznie osoby z wyższym wykształceniem. Ponad połowa osób
minimalnie zaangażowanych w pomoc nigdy nie miała kontaktu z Ukraińcami
przed wojną.
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Infografika 6. Profil demograficzno-społeczny osób minimalnie zaangażowanych w pomoc
uchodźcom
W populacji:

Wśród kobiet i mężczyzn
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Niespełna 1/4 społeczeństwa nie brała udziału w pomocy uchodźcom.
Stosunkowo liczna jest w tej kategorii grupa najmłodszych respondentów
– 20-34 lat (27 proc.). Liczniejszą grupę tworzą niezaangażowani w pomoc
mężczyźni (28 proc.) wobec 19 proc. kobiet. Charakterystyczne jest, że nie
pomagało tylko 16 proc. osób z wyższym wykształceniem (odsetki osób
z wykształceniem średnim i zawodowym w tej kategorii są wyższe o przynajmniej 10 pkt. proc.). Aż 39 proc. niepomagających nie angażowało się też
w inicjatywy społeczne przed wojną. Niezaangażowani stanowią też blisko
1/3 osób, które nie miały kontaktu z Ukraińcami przed wojną.

Infografika 7. Profil demograficzno-społeczny osób niezaangażowanych w pomoc uchodźcom
W populacji:

Wśród kobiet i mężczyzn
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W poszczególnych grupach wiekowych:
20-34 27 proc.
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50-64 20 proc.

65 i więcej 21 proc.
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28 proc.

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.
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Porównanie powyższych kategorii zaangażowania pozwala zauważyć,
że wśród młodszych osób było najwięcej silnie zaangażowanych, ale i naj-więcej osób niepomagających – 27 proc. osób w wieku 20-34 w ogóle
nie pomagało uchodźcom (ale aż 18 proc. można zakwalifikować jako silnie
zaangażowanych w niesienie pomocy). Ok. 1/5 osób w wieku 50-64 i podobny
odsetek osób w wieku 65 lat i więcej nie angażowało się w pomoc. Oznacza
to, że blisko 80 proc. osób w tym wieku w jakiś sposób pomagało uchodźcom, najczęściej przy niewielkim zaangażowaniu.
Kobiety angażowały się w pomoc uchodźcom częściej niż mężczyźni. Całkowity brak zaangażowania w pomoc opisuje 28 proc. ankietowanych mężczyzn, przy zaledwie 19 proc. kobiet. Te niecałe 10 pkt. proc. przewagi grupy
kobiet wpłynęło jednak głównie na różnice w kategorii „niewielkie zaangażowanie”, gdzie luka między płciami wynosi właśnie 10 pkt. proc. Natomiast
odsetek osób, które wykazały umiarkowane lub silne zaangażowanie jest
zbliżony dla obu płci.
Nasze ustalenia są zgodne z wynikami innych badań, w których naukowcy
próbowali identyfikować czynniki wpływające na skłonność do pomagania
innym ludziom. Okazuje się, że płeć ma znaczenie. Mężczyźni częściej pomagają w przypadkach wymagających siły fizycznej, a kobiety częściej angażują
się w wolontariat, prace na rzecz społeczności czy w sytuacje wymagające
długoterminowej opieki (Becker i Eagly, 2004; Eagly i Becker, 2005).
Poziom wykształcenia rysuje się jako jedna z najbardziej istotnych cech
demograficznych różnicujących skalę zaangażowania w pomoc – odsetki
osób deklarujących całkowity brak zaangażowania dowodzą, że osoby
z wyższym wykształceniem były liczniej zaangażowane w pomoc – o ok.
10 pkt. proc. w porównaniu do osób z pozostałych grup. Wśród respondentów z wyższym wykształceniem wyraźnie większy jest także odsetek
ludzi silnie zaangażowanych (było to aż 20 proc. ankietowanych z tej grupy).
Nie ma dużych różnic między osobami z wykształceniem średnim oraz
zasadniczym zawodowym lub niższym.
Wyraźny wpływ na poziom zaangażowania w pomoc ma dochód – im wyższe indywidulane dochody, tym silniejsze wsparcie uchodźców, co jest widoczne na prawie każdym poziomie zaangażowania (wykres 10). Wśród osób
o najwyższych dochodach (powyżej 5 tys. PLN netto) odsetek udzielających
względnie największej pomocy uchodźcom był trzy razy większy niż wśród
osób o najniższych dochodach (poniżej 2 tys. PLN). Jest to intuicyjny wniosek, jako że jedną z form pomocy badanych w naszej ankiecie było wsparcie
finansowe – osoby lepiej zarabiające mają większe zasoby, by takiej pomocy udzielać. Warto jednak zauważyć, że nawet wśród osób zarabiających
netto poniżej 2 tys. PLN zaangażowanie w pomoc było dość powszechne
– w ogóle nie pomagało zaledwie 26 proc. osób z tej grupy. Może to świadczyć
o faktycznie masowej skali zrywu humanitarnego polskiego społeczeństwa.

30

Rozdział 2. Zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom

Wykres 10. Zaangażowanie w pomoc uchodźcom wg dochodu indywidualnego netto (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Nie ma dużych różnic w stopniu zaangażowania w zależności od wielkości
miejscowości zamieszkania. Zarówno wśród mieszkańców wsi, jak i mniejszych
oraz średnich miast, ok. 30 proc. osób angażowało się silnie lub umiarkowanie. W większych miastach odsetek ten był nieco większy i wyniósł 39 proc.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to głównie mieszkańcy największych miast mieli możliwość niesienia pomocy uchodźcom, tym samym efekt
będzie widoczny w wynikach przeprowadzonych badań. Okazuje się jednak,
że mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi również znaleźli sposoby i okazje,
by nieść pomoc uchodźcom z ogarniętej przez wojnę Ukrainy.
Poza cechami demograficznymi na skłonność do zaangażowania w pomoc
uchodźcom i jego intensywność wpływ zdają się mieć także przedwojenne
doświadczenia działalności społecznej. Jak widać, samo binarne rozróżnienie
na osoby, które przed 24 lutego jakkolwiek poświęcały czas na rzecz wsparcia innych różnicuje poziom zaangażowania w humanitarną pomoc osobom
uciekającym z Ukrainy. Różnica w odsetku osób w ogóle niezaangażowanych
w pomoc Ukraińcom między tymi dwiema grupami (działający dobroczynnie
przed wojną versus niezainteresowani działalnością społeczną przed wojną)
to aż 30 pkt proc. (wykres A8 w aneksie).
Gościnność wobec uchodźców ma także związek z doświadczeniami wspierania inicjatyw społecznych przed wojną. Osoby bez takich doświadczeń
wyraźnie rzadziej przyjmowały pod swój dach uciekających z Ukrainy (wykres A3
w aneksie). Różnice w odsetkach osób, które przyjęły uchodźców pod swój
dach między grupą, która nie wspierała przed wojną charytatywnych inicjatyw,
a grupą osób, które robiły to bardzo często, wynosi blisko 18 pkt. proc.
Wynik ten jest zgodny z wnioskami płynącymi z badań nad zachowaniami
altruistycznymi (Niebuur i in., 2018). Jeśli ktoś wcześniej bezinteresownie
pomagał innym, to w jego przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo,
że w przyszłości znów poświęci swój czas i środki na inicjatywy pomocowe.
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Ludzie, którzy pomagali w przeszłości będą statystycznie częściej pomagać
w przyszłości. Efekt ten pokazuje jak ważne jest rozpowszechnienie np. zaangażowania w wolontariat dla budowania zdolności społeczeństwa dla radzenia
sobie z kryzysami takimi jak aktualna sytuacja migracyjna.
Podobny kierunek oddziaływania co przedwojenne wspieranie dobroczynnych
inicjatyw ma przedwojenne doświadczenie kontaktu z Ukraińcami. Częste
kontakty przed 24 lutego wiążą się z większym zaangażowaniem w pomoc
uchodźcom – aż 22 proc. respondentów z takim doświadczeniem można
scharakteryzować jako osoby silnie zaangażowane, a zaledwie 17 proc. z nich
w ogóle nie pomagało uchodźcom. Te dwa odsetki w grupie osób bez wcześniejszych kontaktów z osobami z Ukrainy wynoszą odpowiednio 9 proc.
i 28 proc. Można dyskutować o kanałach przyczynowego oddziaływania doświadczeń z Ukraińcami sprzed wojny. Z jednej strony posiadanie w swoim szeroko pojętym kręgu znajomych ludzi, którzy wyemigrowali z Ukrainy do Polski,
stwarza naturalną okazję do pomocy – znajomi Ukraińcy zapewne sami organizowali wiele akcji pomocowych czy choćby ściągali swoją rodzinę do Polski,
więc prościej było uczestniczyć w pomocy. Z drugiej strony nie należy pomijać
wpływu kontaktu i osobistych doświadczeń na poziom empatii – łatwiej nam
prezentować współczucie i solidarność (i być przez te odczucia pchanymi do
działania) wobec osób, które nie są nam zupełnie obce.
Wcześniejszy kontakt z obcokrajowcami – w tym Ukraińcami – był też istotnym czynnikiem związanym z gotowością do przyjęcia pod swój dach. Posiadanie w swoim otoczeniu cudzoziemców sprzyjało skłonności do zaoferowania
swojego mieszkania potrzebującym dachu nad głową Ukraińcom: różnica w tym
odsetku między grupą, która przed wojną często lub bardzo często spotykała
się w swoim otoczeniu z obcokrajowcami w porównaniu do grupy, która takich
kontaktów nie doświadczała, sięga niemal 10 pkt. proc. (wykres A4 w aneksie).
Za poniekąd komplementarne wobec powyższych można uznać zestawienie
prezentowane na wykresie 11. Osoby w ogóle niemające styczności z informacjami dotyczącymi losu uchodźców z Ukrainy w wyraźnie mniejszym stopniu angażowały się w pomoc uchodźcom. W tej grupie – co rzadkie – większość osób (54 proc.) w ogóle nie pomagała ludziom uciekającym z Ukrainy
(choć zarazem 14 proc. z nich angażowało się silnie w pomoc), podczas gdy
w grupie respondentów najmniej intensywnie śledzących informacje o uchodźcach odsetek osób, które w ogóle nie pomagały wyniósł zaledwie 18 proc.
Rozróżnienia między innymi grupami osób, charakteryzowanymi pod względem stopnia zainteresowania losami uchodźców, są trudne do interpretacji
– zależności wydają się nie mieć w tym wypadku liniowego trendu, choć widać,
że osoby regularnie zdobywające informacje są w największym stopniu zaangażowane w pomoc.
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Wykres 11. Zaangażowanie w pomoc uchodźcom w zestawieniu z poziomem
zainteresowania informacjami na temat uchodźców (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Z tego ostatniego wniosku wynika wyraźnie, że istotnym czynnikiem zwiększającym skłonność do pomagania, którego efekt jest szczególnie widoczny
w sytuacji wojny na Ukrainie, jest znaczna ekspozycja skutków konfliktu
w przestrzeni medialnej (BIT, 2020). Duża liczba informacji, w szczególności
materiałów wideo, zdjęć relacjonujących codzienne trudy uchodźców przekraczających granicę polsko-ukraińską sprawiają, że przez relatywnie długi
czas sytuacja uchodźców skutecznie wpływała na nasz obraz rzeczywistości. Tym samym określała co jest ważne i z jakimi problemami oraz w jakiej
kolejności powinniśmy się zmierzyć. Informacje medialne wywoływały
potrzebę pomagania potrzebującym, a kontakt z nimi – lub doświadczenie
masowego niesienia pomocy – skupiały uwagę mediów. W naturalny sposób
pojawiło się sprzężenie zwrotne między materiałami medialnymi a zachowaniami związanymi z niesieniem pomocy.

Narracje a pomaganie
Jednym z istotnych czynników psychologiczno-społecznych wpływających na działania ludzi są narracje obecne w otoczeniu. Rolą narracji (rozumianych w przybliżeniu jako historie o strukturze przyczynowej i czasowej)
jest strukturyzowanie „surowych” danych ze świata zewnętrznego w sensowne i mogące wpływać na zachowania informacje (Johnson, Bilovich, Tuckett, 2022).
W Polsce udało się stworzyć konstelację narracji sprzyjających pomocy uchodźcom i – szerzej, pomocy
Ukrainie. Sukces ten ma wielu autorów, bowiem proukraińskie narracje powstawały zarówno oddolnie, naturalnie, jak i z inicjatywy sektora publicznego, były także wyraźne w mediach. Oczywiście, istniały i cały czas istnieją
kontrnarracje, przede wszystkim bazujące na wskazywaniu indywidualnych kosztów i zachwianiu poczuciem
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bezpieczeństwa. Mimo tego walkę w sferze narracji w pierwszych miesiącach wojny wygrały opowieści
o współczuciu, bohaterstwie i konieczności pomocy Ukraińcom. Chociaż trudno jest przytoczyć niezbite dowody
potwierdzające tę tezę – pewien obraz może dawać użycie narzędzia Google Trends, rejestrującego popularność
różnych haseł w tej wyszukiwarce (skala popularności 0-100 obrazuje względną intensywność wyszukiwania
porównywanych haseł w wyszukiwarce obliczaną przez Google, nie zaś bezwzględną liczbę wyszukań).

Wykres 12. Popularność wybranych haseł w wyszukiwarce Google w Polsce w okresie
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych Google Trends.

W pierwszym tygodniu konfliktu szczyt popularności notowało hasło pomocy Ukraińcom – to dobra ilustracja dla zrywu humanitarnego Polaków. Zaraz potem zaczyna się kilkutygodniowy okres wyszukiwania hasła
„uchodźcy”, które może oznaczać chęć znalezienia informacji również o pomocy, ale szerzej po prostu zainteresowanie losem uciekających z sąsiedniego państwa. Warto zauważyć, że hasło odwołujące się do poczucia zagrożenia („schron” – osoby wyszukujące to hasło mogły chcieć się dowiedzieć, gdzie powinny uciekać
w razie wybuchu wojny, co mogło z kolei świadczyć o odczuwaniu niepokoju) odnotowało skok popularności
na początku wojny, ale dość szybko wróciło do przedwojennego poziomu.
Analizę narracji można uznać za uzupełnienie tła behawioralnego skłonności do pomocy widocznej w polskim
społeczeństwie od momentu wybuchu wojny. Narracje mogą pełnić w tym rozumieniu dwie funkcje. Po pierwsze pomagają nadać sens (sense-making) mnogości informacji, co w tym przypadku przybrało postać głównie podkreślania trudnej sytuacji, w której znaleźli się Ukraińcy i związanego z tym moralnego zobowiązania
do pomocy. Po drugie narracje koordynują działania zbiorowości – w pierwszym kroku ujednolicają do pewnego
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stopnia myślenie o danej sytuacji, a w drugim sugerują zbliżone działania wobec zaistniałej sytuacji. Dlatego
mogą przyczyniać się do korzystnych w tym przypadku zachowań stadnych (herd behaviour), np. masowej akcji
wolontariackiej, masowej organizacji zbiórek itp. – prospołeczne i moralizujące narracje mogą być katalizatorami
prospołecznych postaw (Hillenbrand, Veriina, 2018; Harrs, Müller, Rockenbach, 2021; Bénabou, Falk, Tirole, 2018).

Narracje a kaskada dostępności
Za mechanizm powstawania narracji może odpowiadać między innymi kaskada dostępności. Jest to naturalny, samoczynnie funkcjonujący i podtrzymujący się proces tworzenia powszechnie podzielanych przekonań. W dobie istnienia kanałów informacyjnych nadających przez 24 godziny na dobę, powstawanie kaskad
dostępności jest prostsze niż kiedykolwiek. Powtarzanie określonych informacji lub prezentowanie konkretnego opisu faktów w mediach tradycyjnych i społecznościowych sprawia, że owe informacje lub opisy wydają
się być oczywistością. Jeśli dany materiał jest nieustannie powtarzany w mediach, to z powodów reputacyjnych i informacyjnych taka interpretacja faktu lub opis zjawiska są uważane za jedyne możliwe i powszechnie
obowiązujące (Kuran, Sunstein, 1999).
Element informacyjny polega na tym, że zaczynamy polegać na ocenie i osądach innych członków społeczeństwa. Element reputacyjny, czy jak się podaje w literaturze przedmiotu – kaskada reputacji, polega na przyjmowaniu powszechnie panującej w społeczeństwie opinii na dany temat, zwłaszcza wtedy, gdy jest ona z dużą
intensywnością powtarzana, a nawet wtedy, kiedy myślimy w odmienny sposób. Uleganie kaskadzie reputacji
jest korzystne, ponieważ zyskujemy w ten sposób szacunek innych członków społeczeństwa. Nasza reputacja
rośnie kosztem ograniczonej możliwości głoszenia własnych przekonań.
W tym sensie kaskada dostępności, razem z elementami kaskady reputacji i informacji, może przyczyniać
się do narzucania i rozpowszechnienia obowiązujących narracji w społeczeństwie. A co za tym idzie narracje
te mogą stanowić punkt wyjścia dla ocen decyzji i działań społeczeństwa i przedstawicieli władzy publicznej.

Pomoc uchodźcom – zmiany
w czasie
Osłabienie skali rosyjskiej ofensywy na Ukrainie wiązało się z wyraźnym
spowolnieniem skali ucieczek z Ukrainy, a następnie dominacją powrotów.
W kontekście społecznej i państwowej pomocy niesionej uchodźcom oznaczało to stopniową normalizację sytuacji szczególnie w wymiarze większego wykorzystania formalnych kanałów pomocy – dostarczanej przez organizacje i instytucje, a mniejszego wykorzystania kanałów nieformalnych – bazujących na spontanicznych i oddolnych inicjatywach. Przesunięcie nacisku
z kanałów nieformalnych i oddolnego zaangażowania obywateli na rzecz
większego wykorzystania agend formalnych z jednej strony dawało wytchnienie tym, którzy angażowali własny czas i środki finansowe na rzecz
uchodźców, z drugiej zaś dawało szanse na włączenie pomocy udzielanej uchodźcom w ramy polskiego państwa opiekuńczego. Podstawowym
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czynnikiem, który umożliwiał przejście od pierwszej do drugiej fazy było
przyjęcie tzw. specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy (www14).
W ciągu kolejnych tygodni napływu uchodźców pomoc Polaków nieco osłabła, ale nadal utrzymywała się na względnie wysokim poziomie. Największy
spadek dotyczył dwóch najbardziej popularnych kategorii pomocy. Bezpośrednio po wybuchu wojny 51 proc. Polaków kupowało artykuły dla uchodźców, po dwóch miesiącach było to już 39 proc. Wpłat pieniężnych na początku dokonywało 46 proc. obywateli, potem odsetek ten spadł do 33 proc.
Wykres 13 ilustruje zmniejszenie siły pierwotnie rekordowego zaangażowania
Polaków w pomoc uchodźcom po upływie 2 miesięcy od rosyjskiej inwazji.
Część osób przestała angażować się w jakąkolwiek pomoc, część ograniczyła
skalę swojego zaangażowania. Wraz z rosnącą samodzielnością uchodźców
w Polsce i słabnącą percepcją niezbędności pomocy, spadek zaangażowania
w organizowanie wsparcia będzie się pogłębiał.

Wykres 13. Zmiana siły zaangażowania w czasie wg liczby obszarów pomocy (w proc.)
Pomoc uchodźcom na początku inwazji
(proc. respondentów)

Pomoc uchodźcom w późniejszym okresie inwazji
(proc. respondentów)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.
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Dlaczego pomagamy mniej?
Niezwykle trudno jest jednoznacznie wskazać przyczyny malejącej intensywności pomocy udzielanej nie tylko
uchodźcom, ale również np. pacjentom czy innym ofiarom długotrwałych sytuacji prowadzących do powstania
dużej liczby osób potrzebujących.
Wśród nich oczywiście można wymienić ograniczone zasoby materialne i organizacyjne, przekonanie, że
ktoś inny powinien bardziej się zaangażować, zmniejszenie stopnia zainteresowania ofiarami wynikające
z konieczności zajęcia się swoim najbliższym otoczeniem, zmęczenie, a także zamianę oceny rozmiaru pomocy
nadal potrzebnej. Abstrahując od powyższych możliwych przyczyn malejącej intensywności pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy warto zwrócić się uwagę na tak zwane wyczerpanie moralne (www15). W literaturze
przedmiotu jest ono definiowane jako sytuacja, w której stoimy przed koniecznością wywiązywania się z dużej
liczby zobowiązań o charakterze moralnym, ale wraz z upływem czasu mamy mniej energii i chęci do kontynuowania określonego zachowania z takim samym zaangażowaniem.
W ostatnich latach podkreśla się, że wyczerpanie moralne na szeroką skalę w społeczeństwie pojawiło się już
w czasie pandemii koronawirusa, gdy wcześniej neutralnie moralne zachowania – takie jak odwiedziny u bliskich
– stały się kwestiami moralnymi w tym znaczeniu, że te odwiedziny mogły wiązać się z narażeniem bliskich
zachorowanie na COVID-19. Liczba decyzji moralnych znacząco wzrosła i w związku z tym pojawiło się zjawisko wyczerpania moralnego oraz chęć ich unikania. Wydaje się więc, że ludzie nie są przygotowani do tego,
by w długim okresie nieustannie pomagać innym, potrzebującym wsparcia.

Co dalej, czyli wyzwania
na teraźniejszość i przyszłość
W czasie trwania największego od końca II wojny światowej kryzysu uchodźczego w Europie zakres pomocy, skala potrzeb, podmioty, które mają jej
dostarczać zmieniają się na różnych etapach. Badając skalę pomocy oferowanej uchodźcom należy brać pod uwagę także stadium i stopień zaawansowania trwającego kryzysu uchodźczego, a także oczekiwania związane
z zakończeniem konfliktu. Potrzeby, ich skala, sposób zaspokojenia, rodzaj
podmiotów zapewniających wsparcie będą odmienne na różnych etapach.
Powyższe dane odzwierciedlają etap pomocy spontanicznej i częściowo etap
adaptacyjny, który w zależności od rozwoju sytuacji na froncie i możliwego
wydłużenia konieczności pozostania uchodźców w Polsce będzie przeradzał
się stopniowo w etap integracji. Na etapie pomocy spontanicznej dominuje oddolna inicjatywa ludności, masowy i błyskawiczny wysiłek społeczny
o bezprecedensowym charakterze, a także wsparcie ad hoc tych procesów przez organy samorządu terytorialnego i władzy centralnej. W pierwszej
kolejności, czyli zaraz po wybuchu wojny, na początkowych miejscach listy
priorytetów znalazła się konieczność dostarczenia ubrań, żywności, środków higienicznych, a także zabawek dla dzieci czy zapewnienia finansowania bieżących wydatków. Równie ważne były kwestie związane z logistyką,
czyli zapewnienie transportu z granicy polsko-ukraińskiej do miast i miasteczek, a w kolejnym kroku organizacja i pomoc w poruszaniu się uchodźców
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na terenie Polski. Heroicznym wyzwaniem było zapewnienie noclegu dla milionów uciekinierów przed wojną. Tak gigantyczny wysiłek organizacyjny mógł
się powieść tylko dzięki bezprecedensowej mobilizacji społecznej.
Wraz z upływem czasu zmieniała się nie tylko liczba uchodźców stale przebywających w Polsce, ale także tych, dla których Polska była tylko przystankiem w dalszej podróży. Zmieniały się również potrzeby. Na etapie adaptacyjnym rośnie rola państwa a rola społeczeństwa obywatelskiego maleje.
To właśnie w tej fazie kryzysu imigracyjnego uchodźcy są włączani w system społeczno-państwowy. Otrzymują dostęp do infrastruktury niezbędnej
do podstawowych świadczeń w ramach istniejących polityk publicznych.
Biorąc pod uwagę fakt, że struktura demograficzna uchodźców to głównie
kobiety i dzieci oraz osoby starsze, w pierwszej kolejności należało zapewnić
im dostęp do opieki zdrowotnej, systemu edukacji oraz umożliwić legalne
poszukiwanie pracy. To również etap, na którym w początkowej fazie państwo mogło i powinno zapewnić wsparcie dla Polaków pomagających
uchodźcom.
Drugi etap pomocy wymaga więc innych środków, wsparcia instytucjonalnego, o wiele większych nakładów finansowych, które powinny być zapewniane w sposób systematyczny, ciągły i wydatkowane w kontrolowany sposób.
Po ponad czterech miesiącach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę
można z dużą pewnością założyć, że kryzys uchodźczy w Polsce jest na
etapie adaptacji.
Na kolejnym etapie – integracji – potrzebne będzie wypracowanie przez
wiele różnych podmiotów, by wymienić choćby instytucje państwowe, think tanki
i organizacje pozarządowe zajmujące się imigracją, odpowiednich narzędzi
i mechanizmów pozwalających na trwałe i skuteczne włączenie uchodźców
wojennych społeczeństwo polskie. Ostatni etap wymaga koordynacji wielu
różnych podmiotów, których celem będzie zapewnienie spójności społecznej, niwelowanie napięć społecznych między nową imigracją a polskim społeczeństwem, umożliwienie płynnej integracji w szkołach, w instytucjach
publicznych, miejscach pracy i wszędzie tam, gdzie dochodzi do intensywnych kontaktów między uchodźcami a obywatelami Polski.
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Aneks metodyczny
Opis próby
Przebadana próba liczyła 2200 Polaków w wieku 20 lat i powyżej. Badanie
zostało zrealizowane metodą wywiadu telefonicznego (CATI). Założono większą liczebność próby w celu zagwarantowania reprezentatywności na poziomie poszczególnych podgrup wyróżnionych ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania lub profil demograficzny. Badanie zostało zrealizowane
w okresie 25.04.2022-19.05.2022 przez dwie firmy badawcze.
Dobór próby miał charakter kwotowo-losowy z uwzględnieniem płci, wieku
oraz wielkości miejscowości zamieszkania, na które założono określone
minimalne kwoty reprezentatywności względem badanej populacji.

Tabela A1. Profil socjodemograficzny badanej próby
Płeć
Kobieta

52,4

Mężczyzna

47,6

Wiek
20-34

23,2

35-49

29,6

50-64

23,6

65+

23,5

Wielkość miejscowości zamieszkania
Wieś

40,2

Miasto do 20 tys. mieszkańców

13,0

Miasto 20-100 tys. mieszkańców

19,2

Miasto powyżej 100 tys.
mieszkańców

27,6

Wykształcenie
Podstawowe lub gimnazjalne

12,9

Zasadnicze zawodowe

27,0

Średnie

34,4

Wyższe

25,7

Źródło: opracowanie własne PIE.
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W pierwszej części badania w celu zrealizowania 1200 ankiet zużyto 4500
rekordów, z czego znaczna część prób realizacji wywiadu zakończyła się
brakiem kontaktu z respondentem. W ogólnej liczbie 45 000 podjętych prób
zrealizowania wywiadu 9291 zakończyło się odmową wzięcia udziału w badaniu. W drugiej części badania, w której zrealizowano 1000 wywiadów, operat
losowania wyniósł 95 902 rekordów, przy czym do wykonania 1000 wywiadów wykonano 14 362 połączeń telefonicznych.

Szacunkowa wartość zaangażowania finansowego w pomoc
uchodźcom
W analizach wykorzystaliśmy trzy metody szacowania oczekiwanej wartości
pomocy finansowej, jaka została przekazana uchodźcom przez obywateli
Polski. Podstawową trudnością w tym względzie jest fakt, że zmienna ciągła
służąca do pomiaru wysokości indywidualnego zaangażowania finansowego nie jest bezpośrednio obserwowalna. Na podstawie przeprowadzonego
badania dysponujemy jedynie zmienną porządkową, określającą wartości
przedziałowe zaangażowania finansowego Polaków. Rozkład tej zmiennej,
rozagregowany na poziomie poszczególnych złotówek (przy założeniu równych gęstości prawdopodobieństwa w poszczególnych przedziałach) przedstawiamy na wykresie A1 poniżej.

Wykres A1. Rozagregowany wykres wartości zaangażowania finansowego Polaków w pomoc
uchodźcom
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.
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W przeprowadzonych wyliczeniach przyjęliśmy odmienne założenia dotyczące rozkładu tej zmiennej wewnątrz poszczególnych grup respondentów.
W wariancie pierwszym (W1) założyliśmy, że wewnątrz każdej z grup o danym
poziomie zaangażowania wartością najbardziej typową, a więc minimalizującą wielkość popełnianych błędów oszacowań, będzie arytmetyczny środek
przedziału.
Można dyskutować z takim założeniem wskazując na fakt, że oznacza ono
de facto uznanie, iż wewnątrz każdego z przedziałów wartość oczekiwana ukrytej zmiennej ciągłej jest równa jej medianie i zarazem dominancie,
zaś skośność rozkładu jest równa zero. Dlatego jako tzw. roubustness check
w wariancie drugim (W2) przyjęliśmy odmienne założenia dotyczące wartości
referencyjnych wykorzystywanych w estymacjach. Dla poszczególnych przedziałów jako wartości referencyjne przyjęliśmy wartości medianowe jako te,
które dzielą populację respondentów na równe części. Zarazem przyjęliśmy
założenie, według którego rozkład ukrytej zmiennej ciągłej charakteryzuje asymetria, wyrażająca się przesunięciem wartości medianowych względem arytmetycznych środków rozkładów. Biorąc pod uwagę fakt, że mediany
zmiennej ukrytej dla poszczególnych przedziałów nie są bezpośrednio obserwowalne, założyliśmy ich wartości w taki sposób, aby odzwierciedlały asymetrię rozkładu w poszczególnych jego częściach: lewoskośność w pierwszej
części rozkładu (dla przedziału 0-100 PLN mediana w 80 proc. arytmetycznej
długości przedziału), symetrię rozkładu w drugim przedziale (100-500 PLN,
mediana w 50 proc. arytmetycznej długości przedziału), lekką prawoskośność w trzecim przedziale (500-1000 PLN, mediana w 40 proc. arytmetycznej długości przedziału) oraz silną prawoskośność w ostatnim przedziale
(1000 PLN i powyżej, mediana w 30 proc. arytmetycznej długości przedziału).
W ostatnim wariancie z wykorzystaniem metod numerycznych znaleźliśmy
funkcję gęstości rozkładu ciągłego, która z jak największą dokładnością
odwzorowuje wartości z badania sondażowego w poszczególnych przedziałach. Po przetestowaniu różnych funkcji wybraliśmy postać logarytmicznie
normalną rozkładu jako najlepiej dopasowaną do danych. Parametry rozkładu
optymalizowaliśmy w taki sposób, aby sumy w poszczególnych przedziałach
były jak najbliższe wartościom uzyskanym z badania sondażowego (wyłącznie
dla niezerowych wartości pomocy finansowej).
To podejście jest szczególnie użyteczne pod kątem szacowania wartości
z ostatniego przedziału z najwyższymi wartościami wpłat, zwłaszcza z końca
całego rozkładu. Grupa osób, które przeznaczyły na pomoc finansową najwyższe kwoty, jest najmniej liczna w populacji. Zatem oszacowanie łącznej
wartości pomocy finansowej dla tej grupy na podstawie reprezentatywnego
badania wiąże się z dużym ryzykiem błędu. Podejście, w którym wykorzystujemy funkcję gęstości typowego rozkładu, w pewnym stopniu eliminuje
to ryzyko.
Parametry rozkładu logarytmicznie normalnego, które uzyskaliśmy w procesie optymalizacji, prezentują się następująco: μ = 5,396 i σ2 = 1,302. Uzyskany rozkład przedstawiamy na wykresie A2. Przy optymalizacji parametrów
zadana przez nas funkcja celu to minimalizacja sumy wartości bezwzględnych z różnic między odsetkami uzyskanymi z rozkładu a odsetkami z próby
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0,23

0,21

0,36

0,12

0,8

0

do 100 PLN

100-499 PLN

500-999 PLN

1000
lub więcej

31 311 374

31 311 374

31 311 374

31 311 374

31 311 374

Liczba dorosłych
Polaków

2 504 910

3 757 365

11 272 095

6 575 389

7 201 616

Szacowana
liczba Polaków
w danej kategorii
wydatkowej
(Odsetek z próby
* liczba dorosłych
Polaków)

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Szacowana łączna kwota wydatków

Odsetki
z próby
(proc. respondentów
w danej kategorii)

Przedział
kwotowy
poniesionych
wydatków

1000

500

100

1

0

Założona
wartość
wydatków
w grupie

5 517 377 213

2 504 909 920

1 878 682 440

1 127 209 464

6 575 389

0

Szacowana
kwota
wydatów
w danej
grupie
(w PLN)

Wariant minimalny

Tabela A2. Opis założeń przyjętych w trzech wariantach szacunków

1250

750

300

50

0

Założona
wartość
wydatków
w grupie

9 659 558 879

3 131 137 400

2 818 023 660

3 381 628 392

328 769 427

0

Szacowana
kwota
wydatów
w danej
grupie
(w PLN)

Wariant środkowy

0
80

299,5

699,6

1150

brak

50 proc.
długości
przedziału
40 proc.
długości
przedziału
30 proc.
długości
przedziału

Mediany
w
przedziałach

80 proc.
długości
przedziału

Mediana
względem
długości
przedziału

9 411 322 306

2 880 646 408

2 628 652 470

3 375 992 345

526 031 083

0

Szacowana
kwota
wydatków
w danej grupie
(w PLN)

Wariant medianowy

dla czterech przedziałów kwotowych. Dla przedziałów „poniżej 100 PLN”
i „100-499 PLN” udało się otrzymać identyczne wartości (z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku). Kolejny przedział „500-999 PLN” jest zaniżony o 1,8 pkt. proc., natomiast ostatni „1000 PLN lub więcej” – zawyżony
o taką samą wartość (tabela A3). Wynika to z braku możliwości dopasowania
rozkładu z większą dokładnością, jednak nie stanowi dużego znaczenia dla
ostatecznego wyniku.

Wykres A2. Rozkład logarytmicznie normalny dla pomocy finansowej udzielonej uchodźcom
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Tabela A3. Ciągły rozkład pomocy finansowej udzielonej uchodźcom
Przedział
kwotowy
poniesionych
wydatków

Proc.
z próby
(dla niezerowych
wartości)

Proc.
z rozkładu
(dla niezerowych
wartości)

Proc. z próby
(ogółem)

Proc. z rozkładu
(ogółem)

Szacowana
kwota
wydatków
w danej grupie
(w PLN)

<100 PLN

27,0

27,0

20,8

20,8

266 081 797

100-499 PLN

46,5

46,5

35,8

35,8

2 123 570 317

500-999 PLN

16,0

14,2

12,3

10,9

1 849 714 284

1000 lub więcej

10,5

12,3

8,1

9,4

4 811 833 698

Szacowana łączna kwota wydatków (w PLN)

9 051 200 095

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.
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Statystyki uzupełniające
Wykres A3. Gościnność wobec uchodźców a częstotliwość angażowania się w inicjatywy społeczne
przed wojną (w proc.)
3,4

Wcale

7,5

Kilka razy w roku lub rzadziej
5,8

Raz w miesiącu

13,5

Kilka razy w miesiącu

21,8

Raz w tygodniu

21,1

Kilka razy w tygodniu
0
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Odsetek osób, które przyjęły uchodźców do swojego mieszkania (w proc.)
Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Wykres A4. Gościnność wobec uchodźców a doświadczenie kontaktu z obcokrajowcami
przed wojną (w proc.)
2,7

Nie

7,4

Tak, czasami lub sporadycznie

12,5

Tak, często lub bardzo często
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Odsetek osób, które przyjęły uchodźców do swojego mieszkania (w proc.)
Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie badania.

Wykres A5. Stopień zaangażowania w pomoc uchodźcom wg płci (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.
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Wykres A6. Stopień zaangażowania w pomoc uchodźcom wg wieku (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Wykres A7. Stopień zaangażowania w pomoc uchodźcom wg wykształcenia (w proc.)
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13
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Wykres A8. Poziom zaangażowania w pomoc uchodźcom w zestawieniu z doświadczeniem
przedwojennej działalności społecznej (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.
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Wykres A9. Poziom zaangażowania w pomoc uchodźcom w zestawieniu z doświadczeniem
przedwojennych kontaktów z osobami z Ukrainy (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.

Tabela A4. Statystyki i przedziały ufności dla poszczególnych profili
Profil

Odsetek
w danym
profilu

Przedział ufności
Dolna granica

Górna granica

Kobiety
Silnie zaangażowani

13

11

15

Umiarkowanie zaangażowani

19

16

22

Minimalnie zaangażowani

49

46

53

Niezaangażowani

19

16

21

Mężczyźni
Silnie zaangażowani

15

13

17

Umiarkowanie zaangażowani

18

16

21

Minimalnie zaangażowani

39

36

42

Niezaangażowani

28

25

31

22

Wiek: 20-34 lata
Silnie zaangażowani

18

15

Umiarkowanie zaangażowani

17

14

21

Minimalnie zaangażowani

38

33

43

Niezaangażowani

27

23

32

Wiek: 35-49 lat
Silnie zaangażowani

16

13

19

Umiarkowanie zaangażowani

22

18

26

Minimalnie zaangażowani

38

34

43

Niezaangażowani

24

20

28

Wiek: 50-64 lata
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Silnie zaangażowani

14

11

17

Umiarkowanie zaangażowani

20

17

24

Minimalnie zaangażowani

46

41

51

Niezaangażowani

20

16

24

49

Wiek: 65 lat i więcej
Silnie zaangażowani

7

5

Umiarkowanie zaangażowani

15

11

10
18

Minimalnie zaangażowani

57

52

62

Niezaangażowani

21

17

26

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe i niższe
Silnie zaangażowani

10

8

Umiarkowanie zaangażowani

17

14

21

Minimalnie zaangażowani

48

43

52

25

21

29

Niezaangażowani

14

Wykształcenie: średnie
Silnie zaangażowani

13

11

16

Umiarkowanie zaangażowani

16

14

19

Minimalnie zaangażowani

44

40

48

Niezaangażowani

26

23

30

23

Wykształcenie: wyższe
Silnie zaangażowani

20

18

Umiarkowanie zaangażowani

24

22

27

Minimalnie zaangażowani

40

37

43

Niezaangażowani

16

13

18

Dochód indywidualny netto: do 2 tys. PLN
Silnie zaangażowani

9

6

12

Umiarkowanie zaangażowani

12

9

16

Minimalnie zaangażowani

53

48

59

Niezaangażowani

26

21

31

Dochód indywidualny netto: 2-3 tys. PLN
Silnie zaangażowani

11

8

Umiarkowanie zaangażowani

17

13

15
21

Minimalnie zaangażowani

48

43

53

Niezaangażowani

24

20

29

Dochód indywidualny netto: 3-4 tys. PLN
Silnie zaangażowani

14

11

18

Umiarkowanie zaangażowani

21

17

26

Minimalnie zaangażowani

44

38

49

Niezaangażowani

21

17

26

Dochód indywidualny netto: 4-5 tys. PLN
Silnie zaangażowani

15

11

21

Umiarkowanie zaangażowani

26

20

33

Minimalnie zaangażowani

40

33

48

Niezaangażowani

18

13

24

Dochód indywidualny netto: powyżej 5 tys. PLN

50

Silnie zaangażowani

28

24

34

Umiarkowanie zaangażowani

25

20

30

Minimalnie zaangażowani

33

28

38

Niezaangażowani

14

10

19
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Przed inwazją: uczestnictwo w działalności charytatywnej
Silnie zaangażowani

7

5

9

Umiarkowanie zaangażowani

9

8

12

Minimalnie zaangażowani

45

41

49

Niezaangażowani

39

36

43

Przed inwazją: brak uczestnictwa w działalności charytatywnej
Silnie zaangażowani

20

18

23

Umiarkowanie zaangażowani

27

24

30

Minimalnie zaangażowani

44

41

47

Niezaangażowani

9

7

11

Doświadczenie kontaktu z Ukraińcami przed wojną:
często lub bardzo często
Silnie zaangażowani

22

19

26

Umiarkowanie zaangażowani

25

21

28

Minimalnie zaangażowani

37

32

41

Niezaangażowani

17

13

20

Doświadczenie kontaktu z Ukraińcami przed wojną:
czasami lub sporadycznie
Silnie zaangażowani

13

11

16

Umiarkowanie zaangażowani

23

19

27

Minimalnie zaangażowani

43

38

47

Niezaangażowani

21

18

25

Doświadczenie kontaktu z Ukraińcami przed wojną:
brak
Silnie zaangażowani

9

7

11

Umiarkowanie zaangażowani

12

10

15

Minimalnie zaangażowani

51

47

54

Niezaangażowani

28

25

32

Zainteresowanie losami uchodźców:
regularne śledzenie informacji
Silnie zaangażowani

18

15

21

Umiarkowanie zaangażowani

26

22

30

Minimalnie zaangażowani

44

39

49

Niezaangażowani

12

9

16

Zainteresowanie losami uchodźców:
przeglądanie informacji od czasu do czasu
Silnie zaangażowani

10

7

15

Umiarkowanie zaangażowani

20

15

27

Minimalnie zaangażowani

46

39

54

Niezaangażowani

23

17

30

Zainteresowanie losami uchodźców:
regularne śledzenie informacji na początku wojny, potem rzadziej
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Silnie zaangażowani

13

9

19

Umiarkowanie zaangażowani

26

20

33

Minimalnie zaangażowani

46

38

54

Niezaangażowani

15

10

22

51

Zainteresowanie losami uchodźców: czytanie lub słuchanie informacji
przypadkowo, kiedy się pojawią w radiu, tv lub internecie
Silnie zaangażowani

8

4

14

Umiarkowanie zaangażowani

16

10

24

Minimalnie zaangażowani

58

48

67

Niezaangażowani

18

12

26

Zainteresowanie losami uchodźców: brak zainteresowania
Silnie zaangażowani

14

3

Umiarkowanie zaangażowani

17

6

43
41

Minimalnie zaangażowani

15

5

38

Niezaangażowani

54

32

75

Uwaga: dolna i górna granica dotyczy przedziału ufności oszacowanego przy 95-proc. poziomie ufności.
Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie wyników badania.
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Polski Instytut Ekonomiczny
Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny
z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede
wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny,
foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna.
Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące
kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce,
z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

