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ПОЛЬСЬКІ ЮРИДИЧНІ І ІНСТИТУЦІЙНІ РІШЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА 

ДОПОМОГИ В ІНТЕГРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ 

 
У статті проаналізоване правове забезпечення захисту мігрантів та біженців та його вплив на інтеграцію 

біженців у польське суспільство. Дослідження базується, у першу чергу, на аналізі законодавства та національних і 

регіональних програмах інтеграції біженців. 
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Міграційна криза в Європі сприяла 

утворенню серйозної демографічної проблеми 

в багатьох країнах Європи. Польська Республі-

ка зустріла ці проблеми не так давно, адже 

лише зі своїм економічним зростанням країна 

стала привабливою для біженців, що раніше 

розглядали її як тимчасовий притулок. 

Інтеграція біженців є однією з найбільших 

проблем, з якими стикаються у даний час у 

країнах Європейського Союзу та Польщі 

зокрема. Проблема не тільки у відсутності 

стандартів міграційної політики, а й відсут-

ність знань про те, які правила та закони, що 

діють в різних країнах ЄС сприяють ефектив-

ній адаптації біженців, а які навпаки, висту-

пають перешкодою.  Незважаючи на багато-

річний досвід сусідніх країн у вирішенні пи-

тань з інтеграцією біженців, польська правова 

система стосовно цієї специфічної групи 

мігрантів, лише починає формуватися і потре-

бує ретельного аналізу. 

Дослідженням польського законодавства у 

сфері міграційної політики займались такі нау-

ковці як Н.Рафалік, А.Хжановська, А. Ґудков-

ська, К. Ґрач.  Вони окреслили відповідність 

польського законодавства європейському в 

сфері допомоги іноземцям, мігрантам та бі-

женцям, визначили роль і компетенцію дер-

жавних органів в сфері допомоги та інтеграції 

біженцям та особам, які хочуть отримати ста-

тус біженця. А.Драґан у своїй праці аналізує 

роботу неурядових організацій у питаннях 

інтеграції біженців. В. Калаус, Е. Осташевска-

Жук, М. Щепанік спрямували своє досліджен-

ня на аналіз інтеграційних програм для 

мігрантів та біженців.  

Таким чином, метою статті є проведення 

аналізу польського законодавства, що сто-

сується забезпечення прав біженців на 

території Польщі задля з’ясування, чи наявні в 

державі програми та стратегії інтеграції 

біженців відповідають чинним законам. 

В Європі права та статус біженців регулю-

ються багатьма міжнародними угодами та кон-

венціями, які Польща ратифікувала ще з 1989 

по 1991 рр. Варто зазначити, що положення 

цих міжнародних документів дійсно враховані 

в  польському законодавстві. Згідно зі ст.56 

Конституції Республіки Польща, держава 

гарантує, що іноземцю, який шукає захисту в 

Республіці Польща від переслідування, може 

бути наданий статус біженця відповідно до 

міжнародних угод. Статус біженця регулюєть-

ся Женевською конвенцією про статус біжен-

ців 1951 року. Він надається іноземною держа-

вою особі, яка має цілком обґрунтовані побою-

вання стати жертвою переслідувань у своїй 

країні походження через расу, релігію, націо-

нальність, приналежність до певної соціальної 

групи або політичні переконання. 

Згідно цих міжнародних документів не 

залишаються без уваги люди, позбавлені ста-

тусу біженця, але які, у разі повернення до 

своєї країни, дійсно зазнають ризику серйозної 

шкоди через: смертну кару чи страту; катуван-

ня, нелюдське або таке, що принижує гідність, 

поводження; серйозна та персоналізована заг-

роза життю або здоров'ю в результаті широ-

кого використання насильства щодо цивільних 

осіб у разі внутрішнього або міжнародного 

збройного конфлікту. 

Ці положення великою мірою визначають 

міграційну політику Польщі, яка стосується не 

лише формального визначення статусу цих 

осіб, а й захисту їхніх прав та деякою мірою 

регулювання питання інтеграції біженців у по-
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льське суспільство. Питання, що не регулю-

ються міжнародними угодами, враховані в По-

льщі в законах про освіту, мову, соціальну до-

помогу, захист іноземців, в регіональних та 

національних програмах інтеграції. Зокрема, 

існує Індивідуальна програма інтеграції біжен-

ців (ІРІ), що визначає кількість, масштаб та 

форми допомоги в залежності від конкретних 

обставин іноземця, який отримав статус біжен-

ця чи додатковий захист у Польщі. Метою IPI 

є підтримка іноземців, в тому числі осіб з офі-

ційним статусом біженця, в процесі інтеграції 

з польським суспільством в період відразу ж 

після надання статусу біженця або додатково-

го захисту. В рамках даної програми особа, що 

отримала статус біженця, отримує допомогу в 

певному спектрі послуг: житлових, освітніх, 

медичних, а також різні види соціальної допо-

моги. Крім того, положення про соціальні, еко-

номічні та політичні права іноземців відобра-

жені в різних правових актах, що регулюють 

окремі питання, такі як доступ до ринку праці 

чи освіти. 

Окрім законодавчо закріплених форм допо-

моги в інтеграції біженців, створені також інс-

титути, які контролюють та регулюють вико-

нання юридичних приписів. Так, захист біжен-

ців здійснюють Міністерство внутрішніх справ 

і адміністрації, прикордонної охорони (прийом 

заяв про надання статусу біженця), Управління 

у справах іноземців (прийом заявок на отри-

мання статусу біженця, надання заявникам 

допомоги, видачі рішень про надання різні 

форми захисту), центри для статусу біженців. 

Участь у інтеграції біженців беруть і  воєво-

ди, і окружні довідкові центри, центри соціа-

льного забезпечення, служби зайнятості, служ-

би безпеки здоров'я, школи, університети, бла-

годійні фонди та неурядові організації (на-

приклад, Карітас, Фонд Хельсінкі). Прикладом 

їхньої діяльностіє проект, що буванонсований 

Варшавським Інститутом Суспільних Відно-

син у 2016 р., а саме, створення інформаційно-

го порталу Forintegration.eu, що займатиметься 

інформаційним підкріпленням допомоги в 

інтеграції біженців. Проект здійснюється парт-

нерами з трьох європейських наукових центрів 

і більше десятка провідних неурядових органі-

зацій з Польщі, Італії, Швеції, Угорщини та 

Іспанія, що прагнуть створити комплексну 

оцінку інтеграційної політики біженців та шу-

качів притулку протягом наступних шести ро-

ків. На даному етапі проект працює, публікую-

чи унікальні статистичні звіти, доповіді, аналі-

зи, звіти з зустрічей, конференцій та інших за-

ходів, організованих усіма європейськими парт-

нерами, календар майбутніх подій, присвяче-

них темі інтеграції біженців. Підтримується цей 

проект Міністерством закордонних справ Поль-

щі, що є доказом зміни ставлення держав-ної 

влади до питань мігрантів та біженців зокрема. 

На цьому тлі, правова ситуація іноземців, 

які отримали статус біженця у Польській Рес-

публіці не виглядає надто однозначно. З однієї 

сторони, лише відносноневелика група людей, 

які просять притулку в Польщімають право на 

програму інтеграції та на соціальну допомогу. 

Люди, котрі лише очікують цього статусу, мо-

жуть розраховувати лише на житло, продукти 

харчування, необхідний одяг і призначення до-

помоги в подальшому. Процедура отримання 

офіційного статусу біженця в Польщі зміню-

ється доволі часто, а відсутність достатньої та 

ефективної системи інтеграції шукачів 

притулку є дуже важливою, і це стосується не 

лише людей, які вже отримали цей статус. 

У системі захисту та допомоги біженцям, 

допомога в інтеграції покладена в основному 

на органи місцевого самоврядування, також в 

її функціонуванні є певна частка неурядових 

організацій. Тобто, зобов’язання, які взяла на 

себе Польща в рамках міжнародних угод та 

членства в Європейському Союзі, держава 

поклала на окремі населені пункти, де біжен-

ців найбільше. Проте, такі дії були доцільними 

на початку 1990-х рр., коли біженці були 

рідкістю саме для Польщі, а не зараз, коли во-

ни розселяються по всій території Польщі і для 

деяких місцевих бюджетів можуть стати непо-

сильною ношею.Це включає в себе не тільки 

пряму фінансову допомогу, але також спеціа-

льні програми та адекватну підтримку процесу 

інтеграції (наприклад, забезпечення центрів 

спеціалізованими соціальними працівниками). 

Польський уряд повинен посилити міграційну 

політику, яка повинна бути підкріплена окре-

мим деталізованим законодавством, що стосу-

ватиметься біженців як специфічної групи 

мігрантів. Це законодавство і створені на його 

основі урядові та неурядові програми допо-

моги біженцям повинні бути спрямовані не 

лише на вирішення проблеми прийняття 

біженців, а й на шляхи та методи їх інтеграції 

в польське суспільство. 
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ПОЛЬСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И 

ПОМОЩИ В ИНТЕГРАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ 

В статье проанализировано правовое обеспечение защиты мигрантов и беженцев и его влияние на интеграцию 

беженцев в польское общество. Исследование базируется, в первую очередь, на анализе законодательства и 

национальных и региональных программах интеграции беженцев. 
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POLISH LAW AND INSTITUTIONAL SOLUTIONS IN THE FIELD OF PROTECTION AND ASSISTANCE IN 

THE PROTECTION OF REFUGEES 

The article analyzes the legal framework for the protection of migrants and refugees and its impact on the integration of 

refugees into Polish society. The study is based, first of all, on the analysis of legislation and national and regional refugee 

integration programs. 
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