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24 lutego Rosja rozpoczęła agresję militarną w Ukrainie, a pierwsi uchodźcy przekroczyli 
granicę Polski z Ukrainą. Na początku marca liczba dziennych przekroczeń granicy 
w stronę Polski sięgała 130 tys. Dla porównania: w 2021 r. średnio do Polski 
wjeżdżało dziennie około 11 tys. osób.

Pierwsza duża fala dotarła do stolicy kilka dni po otwarciu granicy: od 28 lutego do 9 marca 
do miasta przyjechało ponad 300 tys. osób. W kolejnych tygodniach było to już prawie 
600 tys. osób, którym trzeba było udzielić pomocy: od zwykłej informacji po opiekę 
w szpitalu. Dla porównania: kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wywołała fala 
1 mln uchodźców, którzy napływali do Europy przez niemal cały rok. 

W sumie przez miasto „przeszło” do końca maja prawie 800 tys. osób, co odpowiada 
ok. 40% całej populacji Warszawy.
 
W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało dłużej niż kilka dni około 
300 tys. osób. Od maja widoczny jest jednak stopniowy trend wyjazdu z miasta: 
w inne miejsca Polski albo zagranicę, w tym powroty na Ukrainę. Realny szacunek 
liczby nowych mieszkańców będzie możliwy po okresie wakacyjnym. Głównym czynnikiem 
decyzji o wyjeździe lub pozostaniu będzie rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie, 
oraz szanse na znalezienie pracy i mieszkania w Polsce.   

Bilans pomocy dla setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci wydaje się pozytywny. 
Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości zaangażowali się w pomoc uchodźcom. 
W badaniu  przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym 
miesiącu kryzysu 74 % warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie 
w pomoc dla uchodźców. Najczęstszymi formami wsparcia był udział w zbiórkach 
rzeczowych i wsparcie finansowe. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odebrali też 
decyzje miasta o przyjmowaniu ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a także 
udostępnienie im darmowego transportu.

Pomoc miasta
Działania Urzędu m.st. Warszawy koncentrowały 
się na organizacji i koordynacji wsparcia przede 
wszystkim dla uchodźców, a także dla tysięcy 
wolontariuszy, którzy bezpośrednio nieśli pomoc 
lub wspierali urzędników miejskich w działaniach. 

Ze względu na oddolny charakter pomocy jej 
skala nie jest możliwa do pełnego oszacowania. 
Wsparcie organizowały osoby prywatne, 
organizacje pozarządowe, firmy czy uczelnie. 
Poniższe liczby dotyczą tych działań, w które 
zaangażowane były bezpośrednio służby 
miasta: biura, dzielnice, jednostki podległe 
miastu, w tym Straż Miejska, oraz spółki 
miejskie w okresie od 24 lutego do 30 maja.

W trzech punktach recepcyjnych na Dworcu 
Wschodnim, Zachodnim oraz Centrum 
Wielokulturowym (punkt na Dworcu Gdańskim 
działał krótko) udzielono do końca maja pomocy 
łącznie 338 tys. osobom. W punktach zaanga-
żowanych było ponad 14 tys. wolontariuszy 
i wolontariuszek. W poniedziałek 7 marca 
na Dworcu Zachodnim udzielono pomocy 
rekordowej liczbie 20 tys. osób. 

Ponieważ infrastruktura kolejowa, w tym dworce 
i ich bezpośrednie otoczenie (np. parkingi), nie 
znajdują się pod nadzorem instytucji miejskich, 
lecz spółek należących do Grupy PKP, możliwości 
i skala działania miasta w tych punktach były 
zależne od zgód właścicieli obiektów i terenów. 

Podobna sytuacja dotyczyła też możliwości 
uruchamiania zasobów policji, państwowej 
straży pożarnej czy ochotniczych hufców pracy, 
które to służby podlegają organom rządowym 
i wojewodzie.  

Zarząd Transportu Miejskiego wykonał prawie 
3800 specjalnych kursów między punktami 
recepcyjnymi a punktami noclegowymi 
przewożąc 94 tys. osób.  919 kursów (28 tys. 
osób) na zlecenie urzędu miasta, a 2878 kursów 
(66 tys. osób) na zlecenie wojewody mazo-
wieckiego. W najintensywniejszym okresie 
między 6 a 17 marca miejskie autobusy 
wykonały 774 kursy dla 28 tys. osób. 

Miejskie punkty noclegowe zapewniły łącznie 
prawie 160 tys. osobo-noclegów w 33 lokaliza-
cjach. W szczycie kryzysu miasto dysponowało 
3201 miejscami dziennie. 

Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 
5301 ofert mieszkań dla uchodźców. Po weryfi-
kacji ponad 1000 mieszkań zostało zasiedlonych. 

Niewielka, na tle liczby uchodźców, liczba 
miejskich punktów pobytowych pokazuje jak 
wielka była skala pomocy osób prywatnych 
oraz ukraińskich rodzin i znajomych, którzy 
przebywali w mieście przed 24 lutym. 

Do końca maja złożono 13 tys. wniosków 
w ramach świadczenia 40+ na pokrycie 
kosztów pobytu obywateli i obywatelek 
Ukrainy na kwotę ponad 27 mln złotych.

Od samego początku miasto zorganizowało 
punkty medyczne, w których udzielono 
pomocy prawie 4 tys. osób. W miejskich 
szpitalach hospitalizowano ponad 1 tys. osób 
– w samym szpitalu bielańskim 270 osób. 

Ponad 4 tys. dorosłych i 5,6 tys. dzieci skorzystało 
z porad i wizyt w warszawskim lecznictwie 
otwartym. W przyjęciach dzieci prym wiódł 
Warszawski Szpital dla Dzieci. 

Na świat przyszło w miejskich szpitalach 
146 dzieci. Najwięcej w Centrum Medycznym 
„Żelazna” – 55 dzieci.   

Miasto we współpracy ze spółkami miejskimi, 
przede wszystkim MPWiK, zorganizowało też 
transporty z pomocą humanitarną. Łącznie na 
Ukrainę, głównie do Kijowa, trafiło ponad 4 tys. 
palet żywności, artykułów higienicznych i innych. 
Pochodziły one ze zbiórek i darów mieszkańców, 
firm oraz organizacji pomocowych z Warszawy, 
a także innych miast polskich i europejskich. 
 

Ilu uchodźców 
jest w Warszawie?

Od początku wojny minęły trzy miesiące. Od tego 
czasu granicę Polski z Ukrainą przekroczyło 
ponad 3,7 mln osób. Z początkiem maja zaryso-
wał się wyraźny trend odwrotny. Według danych 
Straży Granicznej odnotowuje się więcej 
przekroczeń w stronę Ukrainy, niż Polski. 
Ruch ne�o (różnica między wjazdami a wyjazda-
mi) wynosiła na koniec maja 2 mln osób. 
Przyjmujemy zatem, że około 2 mln osób 
przekroczyło granicę lądową z Ukrainą i nie 
wróciło z powrotem. To jednak nie oznacza, 
że 2 mln jest na stałe w Polsce. Część z tej grupy 
pojechała dalej na zachód Europy korzystając 
z otwartych granic UE. 

Liczba osób, która została na dłużej w Polsce 
mieści się najprawdopodobniej w przedziale 
ok 1,1 mln – tyle osób zarejestrowało się, 
czyli złożyło wniosek o nadanie statusu UKR. 
Około 400 tys. osób, czyli 30 %, pozostaje 
zapewne bez rejestracji. Liczba ta zmienia się 
cały czas. Ze względu na koniec roku szkolnego 
na Ukrainie 31 maja, dzieci, które pozostały 

w ukraińskim systemie edukacji i mają dokąd 
wrócić, wyjeżdżają na wakacje. Koniec sierpnia 
i wrzesień przyniesie nowy, pełniejszy obraz 
sytuacji. 

W statystykach ogólnopolskich widać było 
w maju mocny spadek rejestracji uchodźców. 
O ile w marcu było to średnio około 50 tys. 
dziennie, w kwietniu liczba ta spadła do 
około 30 tys. to od maja jest to około 5 tys. 
dziennie. Spadająca dynamika rejestracji 
sugeruje, że zdecydowana większość tych, 
którzy rozważali pozostanie w Polsce na 
dłużej otrzymała już numer PESEL.

Liczba osób, która zarejestrowała się 
w Warszawie od 15 marca wynosi 111 tys. 
Jest to 10% rejestracji ogólnopolskich i 50% 
rejestracji w całym regionie mazowieckim. 
W dziewięciu powiatach warszawskiego 
obszaru metropolitarnego zarejestrowanych 
jest kolejne 60 tys. osób Można zatem 
założyć, że 170 tys. osób ma w różnej formie 

związek z miastem. Kolejne kilkadziesiąt 
tysięcy (ok. 30% ponad rejestracje) pozostaje 
bez rejestracji czekając na rozwój wydarzeń.

Rekordowym dniem dla rejestracji była środa 
6 kwietnia, kiedy w całej Warszawie przyjęto 
4300 wniosków o rejestrację. 

Najwięcej osób rejestrowało się na Stadionie 
Narodowym: 61 tys. osób. Wśród urzędów 
dzielnic pierwsze miejsce  należało do Moko-
towa – ponad 7 tys. wniosków – a najmniej 
osób złożyło wniosek w urzędzie dzielnicy 
Rembertów – 1237.  

Na podstawie danych z rejestracji możemy 
lepiej poznać kim są nowi mieszkańcy 
Warszawy i jej okolic. Musimy jednak pamiętać, 
że sam fakt rejestracji nie musi zawsze oznaczać 
stałego pobytu w Warszawie, tak jak brak 
numeru PESEL nie jest tożsamy z brakiem 
pobytu w mieście. Trzeba jednak założyć, 
że fakt rejestracji jest w przeważającej mierze 
wskaźnikiem intencji pozostania w mieście 
przynajmniej na jakiś czas. Proces rejestracji 
odbywał się w całej Polsce i osoby, które 
przebywały w innych województwach nie 
miały potrzeby przyjeżdżać do Warszawy. 

Analizując rejestr wniosków złożonych 
w m.st. Warszawie, w całej grupie nowych 
mieszkańców miasta dominują dorosłe kobiety, 
których jest ponad 56 tys. Ponad 30 tys. z nich 
(60%) to osoby wieku 25-45 lat. Razem z 22 tys. 
dziewcząt płeć żeńska stanowi ponad 70% 
całej grupy zarejestrowanej w Warszawie.

Chłopców jest 22 tys., a dorosłych mężczyzn 
niewiele ponad 8 tys. Wynika to z regulacji 
prawnych na Ukrainie: mężczyźni w wieku 
18-65 lat są w wieku poborowym i mają zakaz 
wyjazdu z Ukrainy. Ci, którzy są w Polsce to 
głównie seniorzy, których mamy ponad 1103, 
albo studenci, którzy mieli prawo powrotu 
i dokończenia studiów.  

Najstarsza osoba zarejestrowana 
w Warszawie urodziła się w 1924 r. (kobieta) 
i 1925 r. (mężczyzna) 

Dzieci w wieku 0-3 mamy w Warszawie 6,5 tys. 
po równo chłopców i dziewczynek, z czego 
145 urodziło się w miejskich szpitalach. 
Trochę ponad 200 dzieci uczęszcza 
do miejskich żłobków. 

Dzieci wieku przedszkolnym mamy ponad 10 tys. 
(5200 chłopców i tyle samo dziewczynek), 
a w wieku szkolnym ponad 22 tys. (rozkład 
między dziewczynki i chłopców po połowie). 
Liczba zarejestrowanej młodzieży w wieku 
szkoły średniej to 9 tys. W tej grupie dominują 
dziewczyny – ponad 5 tys. – przy mniej niż 4 tys. 
chłopców. 
 
Do miejskich placówek edukacyjnych uczęszcza 
ponad 17 tys. dzieci. W całej Polsce jest to 
195 tys. dzieci i młodzieży. Na Warszawę 
przypada zatem 9% tej grupy. 

Grupa ta składa się zarówno z dzieci i młodzieży 
zarejestrowanej, jak i tej, która nie posiada 
numeru PESEL nadanego po 15 marca 2022 r. 
Według danych z miejskich placówek oświa-
towych nawet połowa dzieci nie posiadała 
pod koniec maja numeru PESEL. 

Około połowy dzieci w wieku szkolnym 
pozostawała zatem w ukraińskim systemie 
edukacji zdalnej, który zakończył rok szkolny 
31 maja.

Najwięcej dzieci ukraińskich uczęszcza do szkół 
podstawowych – ponad 10 tys. Miasto zorga-
nizowało w 77 publicznych szkołach podstawo-
wych 129 oddziałów przygotowawczych oraz 
22 oddziały w 14 szkołach ponadpodstawowych. 
  
Mniej dzieci jest w szkołach ponadpodstawo-
wych. To ponad 1400 dzieci. W całej Polsce 
jest to 17 tys. 

Do warszawskich przedszkoli uczęszcza około  
5 tys. ukraińskich dzieci (w Polsce 42 tys.) 
czyli około 10 % wszystkich warszawskich 
przedszkolaków.  

Wśród dorosłych istotne są dwie grupy. 
Seniorzy i osoby w wieku produkcyjnym.

Tych pierwszych zarejestrowało się w Warsza-
wie do końca maja niecałe 5 tys.: 3735 kobiet 
i 1103 mężczyzn. W całej Polsce jest to 

ponad 44 tys. osób z wyraźną dominacją 
kobiet (34,5 tys.).

Osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnym 
do podjęcia pracy, zarejestrowało się 
w Warszawie 57 tys., czyli trochę ponad 
połowa wszystkich. W grupie tej dominują 
kobiety. Mężczyzn jest zaledwie 7 tys. W grupie 
kobiet dominują z kolei jak już wspomniano 
osoby w wieku 25-45 lat. Jest ich 30 tys.  

Co bardzo ważne ponad 35 % osób z tej 
grupy znalazło już pracę. Do końca maja 
do UP w Warszawie wpłynęło ponad 19 tys. 
powiadomień* o zatrudnieniu obywatela/ki 
Ukrainy, co jest bardzo dobrym wynikiem 
i pozwala tym osobom na integrację społeczną, 
a także wnoszenie wkładu podatkowego 
do budżetu miasta, z których finansowane są 
usługi dla mieszkańców. 

Co dalej?
Trzy miesiące, które minęły od agresji Rosji 
na Ukrainie były największym kryzysem 
uchodźczym w Polsce po II wojnie światowej 
i zarazem jednym z największych w Europie. 
Wyzwaniem, przed którym stanęło miasto 
była nie tylko skala napływu osób, ale i czas 
w jakim do tego doszło. W zaledwie kilka 
tygodni mieszkańcy i miasto musiało sprostać 
wyzwaniu, na które nikt nie był gotowy.

Elastyczność i odporność Warszawy i jej 
mieszkańców przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Miasto otrzymało wsparcie nie tylko od 
samych mieszkańców, ale i biznesu, który 
organizował zbiórki lub oferował przestrzenie 
biurowe na potrzeby tymczasowych punktów 
noclegowych. Miasto otrzymało też ogromne 
wsparcie od międzynarodowych organizacji 
takich jak UNHCR, UNICEF, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IMO) czy Norweska 
Rada ds. Uchodźców.  Na miejscu były jak 
zawsze nie tylko warszawskie organizacje 
pozarządowe, ale i te które działają w skali 
międzynarodowej: PAH, PCPM czy WOŚP. 

Zaangażowane były także miasta partnerskie 
Warszawy w Europie oraz te, które przyłączyły 
się do Paktu Wolnych Miast. Przysyłały pomoc 
rzeczową i na bieżąco konsultowały możliwo-
ści wsparcia.  

Otwartość i życzliwość mieszkańców Warszawy 
zbudowała globalną markę miasta, 
która zwiększa nie tylko widoczność, 
ale i zainteresowanie Warszawą na świecie.  

Warszawa staje się miastem prawdziwie 
wielokulturowym i różnorodnym. Nowi miesz-
kańcy wniosą nową energię, zwiększą różno-
rodność i odmłodzą miasto. Są wartością, 
którą trudno przecenić. 

Przed Warszawą staje teraz jednak ogromne 
wyzwanie: jak zintegrować nowych miesz-

kańców, którzy stanowią około 10% obecnej 
populacji miasta, zachowując przy tym 
obecną jakość usług i komfortu życia? 

Problem ten dotyczy wszystkich obszarów 
funkcjonowania Warszawy: od transportu 
miejskiego, przez edukację po bezpieczeństwo 
publiczne. 

Problemem jest zarówno krótki czas na 
działania, jak i brak rozwiązań systemowych, 
w tym finansowych. Dla przykładu istniejąca 
infrastruktura szkolna jest na granicy swoich 
możliwości. Liczba nowych 23 tys. dzieci 
w wieku szkoły podstawowej, które zostały 
zarejestrowane w mieście, to prawie 18 % 
więcej dzieci w warszawskim systemie 
edukacyjnym. W przypadku przedszkolaków 
to 20 % więcej dzieci. Znalezienie i zatrudnienie 
setek nowych nauczycieli oraz rozbudowa 
lub budowa kilkudziesięciu nowych placówek 
to działania wymagające czasu i ogromnych 
środków idących w miliardy złotych.

Budowa przedszkola dla 200 dzieci 
w obecnym standardzie to koszt kilkunastu 
milionów złotych, szkoły podstawowej 
dla 1 tys. dzieci to kilkadziesiąt milionów 
i kilka lat od momentu uruchomienia 
do oddania inwestycji.  

Warszawa z innymi miastami konsekwentnie 
wspiera także zmiany prawne, które pozwolą 
zatrudniać medyków i nauczycieli z Ukrainy. 
Zmiany prawne są też niezbędne dla otwarcia 
wielu innych zawodów na obcokrajowców, 
których przybywa w mieście. Niezbędne są 
także zmiany podatkowe, które odwrócą 
trend ograniczania finansów polskich miast. 
Podatki wszystkich, także nowych mieszkańców 
Warszawy powinny w jak największej części 
pozostawać w mieście, aby służyć wszystkim 
jego mieszkańcom.
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24 lutego Rosja rozpoczęła agresję militarną w Ukrainie, a pierwsi uchodźcy przekroczyli 
granicę Polski z Ukrainą. Na początku marca liczba dziennych przekroczeń granicy 
w stronę Polski sięgała 130 tys. Dla porównania: w 2021 r. średnio do Polski 
wjeżdżało dziennie około 11 tys. osób.

Pierwsza duża fala dotarła do stolicy kilka dni po otwarciu granicy: od 28 lutego do 9 marca 
do miasta przyjechało ponad 300 tys. osób. W kolejnych tygodniach było to już prawie 
600 tys. osób, którym trzeba było udzielić pomocy: od zwykłej informacji po opiekę 
w szpitalu. Dla porównania: kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wywołała fala 
1 mln uchodźców, którzy napływali do Europy przez niemal cały rok. 

W sumie przez miasto „przeszło” do końca maja prawie 800 tys. osób, co odpowiada 
ok. 40% całej populacji Warszawy.
 
W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało dłużej niż kilka dni około 
300 tys. osób. Od maja widoczny jest jednak stopniowy trend wyjazdu z miasta: 
w inne miejsca Polski albo zagranicę, w tym powroty na Ukrainę. Realny szacunek 
liczby nowych mieszkańców będzie możliwy po okresie wakacyjnym. Głównym czynnikiem 
decyzji o wyjeździe lub pozostaniu będzie rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie, 
oraz szanse na znalezienie pracy i mieszkania w Polsce.   

Bilans pomocy dla setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci wydaje się pozytywny. 
Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości zaangażowali się w pomoc uchodźcom. 
W badaniu  przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym 
miesiącu kryzysu 74 % warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie 
w pomoc dla uchodźców. Najczęstszymi formami wsparcia był udział w zbiórkach 
rzeczowych i wsparcie finansowe. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odebrali też 
decyzje miasta o przyjmowaniu ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a także 
udostępnienie im darmowego transportu.

Pomoc miasta
Działania Urzędu m.st. Warszawy koncentrowały 
się na organizacji i koordynacji wsparcia przede 
wszystkim dla uchodźców, a także dla tysięcy 
wolontariuszy, którzy bezpośrednio nieśli pomoc 
lub wspierali urzędników miejskich w działaniach. 

Ze względu na oddolny charakter pomocy jej 
skala nie jest możliwa do pełnego oszacowania. 
Wsparcie organizowały osoby prywatne, 
organizacje pozarządowe, firmy czy uczelnie. 
Poniższe liczby dotyczą tych działań, w które 
zaangażowane były bezpośrednio służby 
miasta: biura, dzielnice, jednostki podległe 
miastu, w tym Straż Miejska, oraz spółki 
miejskie w okresie od 24 lutego do 30 maja.

W trzech punktach recepcyjnych na Dworcu 
Wschodnim, Zachodnim oraz Centrum 
Wielokulturowym (punkt na Dworcu Gdańskim 
działał krótko) udzielono do końca maja pomocy 
łącznie 338 tys. osobom. W punktach zaanga-
żowanych było ponad 14 tys. wolontariuszy 
i wolontariuszek. W poniedziałek 7 marca 
na Dworcu Zachodnim udzielono pomocy 
rekordowej liczbie 20 tys. osób. 

Ponieważ infrastruktura kolejowa, w tym dworce 
i ich bezpośrednie otoczenie (np. parkingi), nie 
znajdują się pod nadzorem instytucji miejskich, 
lecz spółek należących do Grupy PKP, możliwości 
i skala działania miasta w tych punktach były 
zależne od zgód właścicieli obiektów i terenów. 

Podobna sytuacja dotyczyła też możliwości 
uruchamiania zasobów policji, państwowej 
straży pożarnej czy ochotniczych hufców pracy, 
które to służby podlegają organom rządowym 
i wojewodzie.  

Zarząd Transportu Miejskiego wykonał prawie 
3800 specjalnych kursów między punktami 
recepcyjnymi a punktami noclegowymi 
przewożąc 94 tys. osób.  919 kursów (28 tys. 
osób) na zlecenie urzędu miasta, a 2878 kursów 
(66 tys. osób) na zlecenie wojewody mazo-
wieckiego. W najintensywniejszym okresie 
między 6 a 17 marca miejskie autobusy 
wykonały 774 kursy dla 28 tys. osób. 

Miejskie punkty noclegowe zapewniły łącznie 
prawie 160 tys. osobo-noclegów w 33 lokaliza-
cjach. W szczycie kryzysu miasto dysponowało 
3201 miejscami dziennie. 

Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 
5301 ofert mieszkań dla uchodźców. Po weryfi-
kacji ponad 1000 mieszkań zostało zasiedlonych. 

Niewielka, na tle liczby uchodźców, liczba 
miejskich punktów pobytowych pokazuje jak 
wielka była skala pomocy osób prywatnych 
oraz ukraińskich rodzin i znajomych, którzy 
przebywali w mieście przed 24 lutym. 

Do końca maja złożono 13 tys. wniosków 
w ramach świadczenia 40+ na pokrycie 
kosztów pobytu obywateli i obywatelek 
Ukrainy na kwotę ponad 27 mln złotych.

Od samego początku miasto zorganizowało 
punkty medyczne, w których udzielono 
pomocy prawie 4 tys. osób. W miejskich 
szpitalach hospitalizowano ponad 1 tys. osób 
– w samym szpitalu bielańskim 270 osób. 

Ponad 4 tys. dorosłych i 5,6 tys. dzieci skorzystało 
z porad i wizyt w warszawskim lecznictwie 
otwartym. W przyjęciach dzieci prym wiódł 
Warszawski Szpital dla Dzieci. 

Na świat przyszło w miejskich szpitalach 
146 dzieci. Najwięcej w Centrum Medycznym 
„Żelazna” – 55 dzieci.   

Miasto we współpracy ze spółkami miejskimi, 
przede wszystkim MPWiK, zorganizowało też 
transporty z pomocą humanitarną. Łącznie na 
Ukrainę, głównie do Kijowa, trafiło ponad 4 tys. 
palet żywności, artykułów higienicznych i innych. 
Pochodziły one ze zbiórek i darów mieszkańców, 
firm oraz organizacji pomocowych z Warszawy, 
a także innych miast polskich i europejskich. 
 

Ilu uchodźców 
jest w Warszawie?

Od początku wojny minęły trzy miesiące. Od tego 
czasu granicę Polski z Ukrainą przekroczyło 
ponad 3,7 mln osób. Z początkiem maja zaryso-
wał się wyraźny trend odwrotny. Według danych 
Straży Granicznej odnotowuje się więcej 
przekroczeń w stronę Ukrainy, niż Polski. 
Ruch ne�o (różnica między wjazdami a wyjazda-
mi) wynosiła na koniec maja 2 mln osób. 
Przyjmujemy zatem, że około 2 mln osób 
przekroczyło granicę lądową z Ukrainą i nie 
wróciło z powrotem. To jednak nie oznacza, 
że 2 mln jest na stałe w Polsce. Część z tej grupy 
pojechała dalej na zachód Europy korzystając 
z otwartych granic UE. 

Liczba osób, która została na dłużej w Polsce 
mieści się najprawdopodobniej w przedziale 
ok 1,1 mln – tyle osób zarejestrowało się, 
czyli złożyło wniosek o nadanie statusu UKR. 
Około 400 tys. osób, czyli 30 %, pozostaje 
zapewne bez rejestracji. Liczba ta zmienia się 
cały czas. Ze względu na koniec roku szkolnego 
na Ukrainie 31 maja, dzieci, które pozostały 

w ukraińskim systemie edukacji i mają dokąd 
wrócić, wyjeżdżają na wakacje. Koniec sierpnia 
i wrzesień przyniesie nowy, pełniejszy obraz 
sytuacji. 

W statystykach ogólnopolskich widać było 
w maju mocny spadek rejestracji uchodźców. 
O ile w marcu było to średnio około 50 tys. 
dziennie, w kwietniu liczba ta spadła do 
około 30 tys. to od maja jest to około 5 tys. 
dziennie. Spadająca dynamika rejestracji 
sugeruje, że zdecydowana większość tych, 
którzy rozważali pozostanie w Polsce na 
dłużej otrzymała już numer PESEL.

Liczba osób, która zarejestrowała się 
w Warszawie od 15 marca wynosi 111 tys. 
Jest to 10% rejestracji ogólnopolskich i 50% 
rejestracji w całym regionie mazowieckim. 
W dziewięciu powiatach warszawskiego 
obszaru metropolitarnego zarejestrowanych 
jest kolejne 60 tys. osób Można zatem 
założyć, że 170 tys. osób ma w różnej formie 

związek z miastem. Kolejne kilkadziesiąt 
tysięcy (ok. 30% ponad rejestracje) pozostaje 
bez rejestracji czekając na rozwój wydarzeń.

Rekordowym dniem dla rejestracji była środa 
6 kwietnia, kiedy w całej Warszawie przyjęto 
4300 wniosków o rejestrację. 

Najwięcej osób rejestrowało się na Stadionie 
Narodowym: 61 tys. osób. Wśród urzędów 
dzielnic pierwsze miejsce  należało do Moko-
towa – ponad 7 tys. wniosków – a najmniej 
osób złożyło wniosek w urzędzie dzielnicy 
Rembertów – 1237.  

Na podstawie danych z rejestracji możemy 
lepiej poznać kim są nowi mieszkańcy 
Warszawy i jej okolic. Musimy jednak pamiętać, 
że sam fakt rejestracji nie musi zawsze oznaczać 
stałego pobytu w Warszawie, tak jak brak 
numeru PESEL nie jest tożsamy z brakiem 
pobytu w mieście. Trzeba jednak założyć, 
że fakt rejestracji jest w przeważającej mierze 
wskaźnikiem intencji pozostania w mieście 
przynajmniej na jakiś czas. Proces rejestracji 
odbywał się w całej Polsce i osoby, które 
przebywały w innych województwach nie 
miały potrzeby przyjeżdżać do Warszawy. 

Analizując rejestr wniosków złożonych 
w m.st. Warszawie, w całej grupie nowych 
mieszkańców miasta dominują dorosłe kobiety, 
których jest ponad 56 tys. Ponad 30 tys. z nich 
(60%) to osoby wieku 25-45 lat. Razem z 22 tys. 
dziewcząt płeć żeńska stanowi ponad 70% 
całej grupy zarejestrowanej w Warszawie.

Chłopców jest 22 tys., a dorosłych mężczyzn 
niewiele ponad 8 tys. Wynika to z regulacji 
prawnych na Ukrainie: mężczyźni w wieku 
18-65 lat są w wieku poborowym i mają zakaz 
wyjazdu z Ukrainy. Ci, którzy są w Polsce to 
głównie seniorzy, których mamy ponad 1103, 
albo studenci, którzy mieli prawo powrotu 
i dokończenia studiów.  

Najstarsza osoba zarejestrowana 
w Warszawie urodziła się w 1924 r. (kobieta) 
i 1925 r. (mężczyzna) 

Dzieci w wieku 0-3 mamy w Warszawie 6,5 tys. 
po równo chłopców i dziewczynek, z czego 
145 urodziło się w miejskich szpitalach. 
Trochę ponad 200 dzieci uczęszcza 
do miejskich żłobków. 

Dzieci wieku przedszkolnym mamy ponad 10 tys. 
(5200 chłopców i tyle samo dziewczynek), 
a w wieku szkolnym ponad 22 tys. (rozkład 
między dziewczynki i chłopców po połowie). 
Liczba zarejestrowanej młodzieży w wieku 
szkoły średniej to 9 tys. W tej grupie dominują 
dziewczyny – ponad 5 tys. – przy mniej niż 4 tys. 
chłopców. 
 
Do miejskich placówek edukacyjnych uczęszcza 
ponad 17 tys. dzieci. W całej Polsce jest to 
195 tys. dzieci i młodzieży. Na Warszawę 
przypada zatem 9% tej grupy. 

Grupa ta składa się zarówno z dzieci i młodzieży 
zarejestrowanej, jak i tej, która nie posiada 
numeru PESEL nadanego po 15 marca 2022 r. 
Według danych z miejskich placówek oświa-
towych nawet połowa dzieci nie posiadała 
pod koniec maja numeru PESEL. 

Około połowy dzieci w wieku szkolnym 
pozostawała zatem w ukraińskim systemie 
edukacji zdalnej, który zakończył rok szkolny 
31 maja.

Najwięcej dzieci ukraińskich uczęszcza do szkół 
podstawowych – ponad 10 tys. Miasto zorga-
nizowało w 77 publicznych szkołach podstawo-
wych 129 oddziałów przygotowawczych oraz 
22 oddziały w 14 szkołach ponadpodstawowych. 
  
Mniej dzieci jest w szkołach ponadpodstawo-
wych. To ponad 1400 dzieci. W całej Polsce 
jest to 17 tys. 

Do warszawskich przedszkoli uczęszcza około  
5 tys. ukraińskich dzieci (w Polsce 42 tys.) 
czyli około 10 % wszystkich warszawskich 
przedszkolaków.  

Wśród dorosłych istotne są dwie grupy. 
Seniorzy i osoby w wieku produkcyjnym.

Tych pierwszych zarejestrowało się w Warsza-
wie do końca maja niecałe 5 tys.: 3735 kobiet 
i 1103 mężczyzn. W całej Polsce jest to 

ponad 44 tys. osób z wyraźną dominacją 
kobiet (34,5 tys.).

Osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnym 
do podjęcia pracy, zarejestrowało się 
w Warszawie 57 tys., czyli trochę ponad 
połowa wszystkich. W grupie tej dominują 
kobiety. Mężczyzn jest zaledwie 7 tys. W grupie 
kobiet dominują z kolei jak już wspomniano 
osoby w wieku 25-45 lat. Jest ich 30 tys.  

Co bardzo ważne ponad 35 % osób z tej 
grupy znalazło już pracę. Do końca maja 
do UP w Warszawie wpłynęło ponad 19 tys. 
powiadomień* o zatrudnieniu obywatela/ki 
Ukrainy, co jest bardzo dobrym wynikiem 
i pozwala tym osobom na integrację społeczną, 
a także wnoszenie wkładu podatkowego 
do budżetu miasta, z których finansowane są 
usługi dla mieszkańców. 

Co dalej?
Trzy miesiące, które minęły od agresji Rosji 
na Ukrainie były największym kryzysem 
uchodźczym w Polsce po II wojnie światowej 
i zarazem jednym z największych w Europie. 
Wyzwaniem, przed którym stanęło miasto 
była nie tylko skala napływu osób, ale i czas 
w jakim do tego doszło. W zaledwie kilka 
tygodni mieszkańcy i miasto musiało sprostać 
wyzwaniu, na które nikt nie był gotowy.

Elastyczność i odporność Warszawy i jej 
mieszkańców przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Miasto otrzymało wsparcie nie tylko od 
samych mieszkańców, ale i biznesu, który 
organizował zbiórki lub oferował przestrzenie 
biurowe na potrzeby tymczasowych punktów 
noclegowych. Miasto otrzymało też ogromne 
wsparcie od międzynarodowych organizacji 
takich jak UNHCR, UNICEF, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IMO) czy Norweska 
Rada ds. Uchodźców.  Na miejscu były jak 
zawsze nie tylko warszawskie organizacje 
pozarządowe, ale i te które działają w skali 
międzynarodowej: PAH, PCPM czy WOŚP. 

Zaangażowane były także miasta partnerskie 
Warszawy w Europie oraz te, które przyłączyły 
się do Paktu Wolnych Miast. Przysyłały pomoc 
rzeczową i na bieżąco konsultowały możliwo-
ści wsparcia.  

Otwartość i życzliwość mieszkańców Warszawy 
zbudowała globalną markę miasta, 
która zwiększa nie tylko widoczność, 
ale i zainteresowanie Warszawą na świecie.  

Warszawa staje się miastem prawdziwie 
wielokulturowym i różnorodnym. Nowi miesz-
kańcy wniosą nową energię, zwiększą różno-
rodność i odmłodzą miasto. Są wartością, 
którą trudno przecenić. 

Przed Warszawą staje teraz jednak ogromne 
wyzwanie: jak zintegrować nowych miesz-

kańców, którzy stanowią około 10% obecnej 
populacji miasta, zachowując przy tym 
obecną jakość usług i komfortu życia? 

Problem ten dotyczy wszystkich obszarów 
funkcjonowania Warszawy: od transportu 
miejskiego, przez edukację po bezpieczeństwo 
publiczne. 

Problemem jest zarówno krótki czas na 
działania, jak i brak rozwiązań systemowych, 
w tym finansowych. Dla przykładu istniejąca 
infrastruktura szkolna jest na granicy swoich 
możliwości. Liczba nowych 23 tys. dzieci 
w wieku szkoły podstawowej, które zostały 
zarejestrowane w mieście, to prawie 18 % 
więcej dzieci w warszawskim systemie 
edukacyjnym. W przypadku przedszkolaków 
to 20 % więcej dzieci. Znalezienie i zatrudnienie 
setek nowych nauczycieli oraz rozbudowa 
lub budowa kilkudziesięciu nowych placówek 
to działania wymagające czasu i ogromnych 
środków idących w miliardy złotych.

Budowa przedszkola dla 200 dzieci 
w obecnym standardzie to koszt kilkunastu 
milionów złotych, szkoły podstawowej 
dla 1 tys. dzieci to kilkadziesiąt milionów 
i kilka lat od momentu uruchomienia 
do oddania inwestycji.  

Warszawa z innymi miastami konsekwentnie 
wspiera także zmiany prawne, które pozwolą 
zatrudniać medyków i nauczycieli z Ukrainy. 
Zmiany prawne są też niezbędne dla otwarcia 
wielu innych zawodów na obcokrajowców, 
których przybywa w mieście. Niezbędne są 
także zmiany podatkowe, które odwrócą 
trend ograniczania finansów polskich miast. 
Podatki wszystkich, także nowych mieszkańców 
Warszawy powinny w jak największej części 
pozostawać w mieście, aby służyć wszystkim 
jego mieszkańcom.
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warszawiaków angażowało się w pomoc uchodźcom z Ukrainy
- najczęstrze formy pomocy: wsparcie finansowe 
  i udział w zbiórkach rzeczowych

warszawiaków pozytywnie ocenia reakcję
Miasta Warszawa na napływ uchodźców z Ukrainy

86% popiera kontynuowanie przyjmowania dzieci z Ukrainy 
do żłobków, przedszkoli i szkół

76% popiera kontynuowanie zagwarantowania darmowej 
komunikacji miejskiej dla obywateli Ukrainy

TOP 5 znanych działań Miasta (% osób znających działanie)

Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do żłobków, przedszkoli i szkół  89%
Zagwarantowanie darmowej komunikacji miejskiej  87%
Organizacja pomocy dla przyjeżdżających na dworcu Zachodnim i Wschodnim  83%
Organizacja punktów informacyjnych i infolinii  80%
Organizacja zbiórek pieniężnych lub rzeczowych  78%

Najlepiej oceniane działania Miasta (% osób oceniających pozytywnie)
Zagwarantowanie darmowej komunikacji miejskiej  89%
Wysyłka darów rzeczowych na Ukrainę  85%
Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do żłobków, przedszkoli i szkół   80%
Prowadzenie punktów pomocy medycznej  79%
Organizacja zbiórek pieniężnych lub rzeczowych  76%

Metodologia
Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadówtelefonicznych (CATI) wśród mieszkańców Warszawy w wieku 18 lat i więcej. 
Próba badania była reprezantatywna pod względem płci, wieku, dzielnicy zamieszkania oraz poziomu wykształcenia. 
Wielkość próby: N=502. Realizacja badania miała miejsce w dniach 7-13 kwietnia 2022 roku.

74%
W ciągu najbliższych 30 dni planuje zaangażować się w pomoc 62%

24 lutego Rosja rozpoczęła agresję militarną w Ukrainie, a pierwsi uchodźcy przekroczyli 
granicę Polski z Ukrainą. Na początku marca liczba dziennych przekroczeń granicy 
w stronę Polski sięgała 130 tys. Dla porównania: w 2021 r. średnio do Polski 
wjeżdżało dziennie około 11 tys. osób.

Pierwsza duża fala dotarła do stolicy kilka dni po otwarciu granicy: od 28 lutego do 9 marca 
do miasta przyjechało ponad 300 tys. osób. W kolejnych tygodniach było to już prawie 
600 tys. osób, którym trzeba było udzielić pomocy: od zwykłej informacji po opiekę 
w szpitalu. Dla porównania: kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wywołała fala 
1 mln uchodźców, którzy napływali do Europy przez niemal cały rok. 

W sumie przez miasto „przeszło” do końca maja prawie 800 tys. osób, co odpowiada 
ok. 40% całej populacji Warszawy.
 
W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało dłużej niż kilka dni około 
300 tys. osób. Od maja widoczny jest jednak stopniowy trend wyjazdu z miasta: 
w inne miejsca Polski albo zagranicę, w tym powroty na Ukrainę. Realny szacunek 
liczby nowych mieszkańców będzie możliwy po okresie wakacyjnym. Głównym czynnikiem 
decyzji o wyjeździe lub pozostaniu będzie rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie, 
oraz szanse na znalezienie pracy i mieszkania w Polsce.   

Bilans pomocy dla setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci wydaje się pozytywny. 
Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości zaangażowali się w pomoc uchodźcom. 
W badaniu  przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym 
miesiącu kryzysu 74 % warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie 
w pomoc dla uchodźców. Najczęstszymi formami wsparcia był udział w zbiórkach 
rzeczowych i wsparcie finansowe. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odebrali też 
decyzje miasta o przyjmowaniu ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a także 
udostępnienie im darmowego transportu.

Pomoc miasta
Działania Urzędu m.st. Warszawy koncentrowały 
się na organizacji i koordynacji wsparcia przede 
wszystkim dla uchodźców, a także dla tysięcy 
wolontariuszy, którzy bezpośrednio nieśli pomoc 
lub wspierali urzędników miejskich w działaniach. 

Ze względu na oddolny charakter pomocy jej 
skala nie jest możliwa do pełnego oszacowania. 
Wsparcie organizowały osoby prywatne, 
organizacje pozarządowe, firmy czy uczelnie. 
Poniższe liczby dotyczą tych działań, w które 
zaangażowane były bezpośrednio służby 
miasta: biura, dzielnice, jednostki podległe 
miastu, w tym Straż Miejska, oraz spółki 
miejskie w okresie od 24 lutego do 30 maja.

W trzech punktach recepcyjnych na Dworcu 
Wschodnim, Zachodnim oraz Centrum 
Wielokulturowym (punkt na Dworcu Gdańskim 
działał krótko) udzielono do końca maja pomocy 
łącznie 338 tys. osobom. W punktach zaanga-
żowanych było ponad 14 tys. wolontariuszy 
i wolontariuszek. W poniedziałek 7 marca 
na Dworcu Zachodnim udzielono pomocy 
rekordowej liczbie 20 tys. osób. 

Ponieważ infrastruktura kolejowa, w tym dworce 
i ich bezpośrednie otoczenie (np. parkingi), nie 
znajdują się pod nadzorem instytucji miejskich, 
lecz spółek należących do Grupy PKP, możliwości 
i skala działania miasta w tych punktach były 
zależne od zgód właścicieli obiektów i terenów. 

Podobna sytuacja dotyczyła też możliwości 
uruchamiania zasobów policji, państwowej 
straży pożarnej czy ochotniczych hufców pracy, 
które to służby podlegają organom rządowym 
i wojewodzie.  

Zarząd Transportu Miejskiego wykonał prawie 
3800 specjalnych kursów między punktami 
recepcyjnymi a punktami noclegowymi 
przewożąc 94 tys. osób.  919 kursów (28 tys. 
osób) na zlecenie urzędu miasta, a 2878 kursów 
(66 tys. osób) na zlecenie wojewody mazo-
wieckiego. W najintensywniejszym okresie 
między 6 a 17 marca miejskie autobusy 
wykonały 774 kursy dla 28 tys. osób. 

Miejskie punkty noclegowe zapewniły łącznie 
prawie 160 tys. osobo-noclegów w 33 lokaliza-
cjach. W szczycie kryzysu miasto dysponowało 
3201 miejscami dziennie. 

Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 
5301 ofert mieszkań dla uchodźców. Po weryfi-
kacji ponad 1000 mieszkań zostało zasiedlonych. 

Niewielka, na tle liczby uchodźców, liczba 
miejskich punktów pobytowych pokazuje jak 
wielka była skala pomocy osób prywatnych 
oraz ukraińskich rodzin i znajomych, którzy 
przebywali w mieście przed 24 lutym. 

Do końca maja złożono 13 tys. wniosków 
w ramach świadczenia 40+ na pokrycie 
kosztów pobytu obywateli i obywatelek 
Ukrainy na kwotę ponad 27 mln złotych.

Od samego początku miasto zorganizowało 
punkty medyczne, w których udzielono 
pomocy prawie 4 tys. osób. W miejskich 
szpitalach hospitalizowano ponad 1 tys. osób 
– w samym szpitalu bielańskim 270 osób. 

Ponad 4 tys. dorosłych i 5,6 tys. dzieci skorzystało 
z porad i wizyt w warszawskim lecznictwie 
otwartym. W przyjęciach dzieci prym wiódł 
Warszawski Szpital dla Dzieci. 

Na świat przyszło w miejskich szpitalach 
146 dzieci. Najwięcej w Centrum Medycznym 
„Żelazna” – 55 dzieci.   

Miasto we współpracy ze spółkami miejskimi, 
przede wszystkim MPWiK, zorganizowało też 
transporty z pomocą humanitarną. Łącznie na 
Ukrainę, głównie do Kijowa, trafiło ponad 4 tys. 
palet żywności, artykułów higienicznych i innych. 
Pochodziły one ze zbiórek i darów mieszkańców, 
firm oraz organizacji pomocowych z Warszawy, 
a także innych miast polskich i europejskich. 
 

Ilu uchodźców 
jest w Warszawie?

Od początku wojny minęły trzy miesiące. Od tego 
czasu granicę Polski z Ukrainą przekroczyło 
ponad 3,7 mln osób. Z początkiem maja zaryso-
wał się wyraźny trend odwrotny. Według danych 
Straży Granicznej odnotowuje się więcej 
przekroczeń w stronę Ukrainy, niż Polski. 
Ruch ne�o (różnica między wjazdami a wyjazda-
mi) wynosiła na koniec maja 2 mln osób. 
Przyjmujemy zatem, że około 2 mln osób 
przekroczyło granicę lądową z Ukrainą i nie 
wróciło z powrotem. To jednak nie oznacza, 
że 2 mln jest na stałe w Polsce. Część z tej grupy 
pojechała dalej na zachód Europy korzystając 
z otwartych granic UE. 

Liczba osób, która została na dłużej w Polsce 
mieści się najprawdopodobniej w przedziale 
ok 1,1 mln – tyle osób zarejestrowało się, 
czyli złożyło wniosek o nadanie statusu UKR. 
Około 400 tys. osób, czyli 30 %, pozostaje 
zapewne bez rejestracji. Liczba ta zmienia się 
cały czas. Ze względu na koniec roku szkolnego 
na Ukrainie 31 maja, dzieci, które pozostały 

w ukraińskim systemie edukacji i mają dokąd 
wrócić, wyjeżdżają na wakacje. Koniec sierpnia 
i wrzesień przyniesie nowy, pełniejszy obraz 
sytuacji. 

W statystykach ogólnopolskich widać było 
w maju mocny spadek rejestracji uchodźców. 
O ile w marcu było to średnio około 50 tys. 
dziennie, w kwietniu liczba ta spadła do 
około 30 tys. to od maja jest to około 5 tys. 
dziennie. Spadająca dynamika rejestracji 
sugeruje, że zdecydowana większość tych, 
którzy rozważali pozostanie w Polsce na 
dłużej otrzymała już numer PESEL.

Liczba osób, która zarejestrowała się 
w Warszawie od 15 marca wynosi 111 tys. 
Jest to 10% rejestracji ogólnopolskich i 50% 
rejestracji w całym regionie mazowieckim. 
W dziewięciu powiatach warszawskiego 
obszaru metropolitarnego zarejestrowanych 
jest kolejne 60 tys. osób Można zatem 
założyć, że 170 tys. osób ma w różnej formie 

związek z miastem. Kolejne kilkadziesiąt 
tysięcy (ok. 30% ponad rejestracje) pozostaje 
bez rejestracji czekając na rozwój wydarzeń.

Rekordowym dniem dla rejestracji była środa 
6 kwietnia, kiedy w całej Warszawie przyjęto 
4300 wniosków o rejestrację. 

Najwięcej osób rejestrowało się na Stadionie 
Narodowym: 61 tys. osób. Wśród urzędów 
dzielnic pierwsze miejsce  należało do Moko-
towa – ponad 7 tys. wniosków – a najmniej 
osób złożyło wniosek w urzędzie dzielnicy 
Rembertów – 1237.  

Na podstawie danych z rejestracji możemy 
lepiej poznać kim są nowi mieszkańcy 
Warszawy i jej okolic. Musimy jednak pamiętać, 
że sam fakt rejestracji nie musi zawsze oznaczać 
stałego pobytu w Warszawie, tak jak brak 
numeru PESEL nie jest tożsamy z brakiem 
pobytu w mieście. Trzeba jednak założyć, 
że fakt rejestracji jest w przeważającej mierze 
wskaźnikiem intencji pozostania w mieście 
przynajmniej na jakiś czas. Proces rejestracji 
odbywał się w całej Polsce i osoby, które 
przebywały w innych województwach nie 
miały potrzeby przyjeżdżać do Warszawy. 

Analizując rejestr wniosków złożonych 
w m.st. Warszawie, w całej grupie nowych 
mieszkańców miasta dominują dorosłe kobiety, 
których jest ponad 56 tys. Ponad 30 tys. z nich 
(60%) to osoby wieku 25-45 lat. Razem z 22 tys. 
dziewcząt płeć żeńska stanowi ponad 70% 
całej grupy zarejestrowanej w Warszawie.

Chłopców jest 22 tys., a dorosłych mężczyzn 
niewiele ponad 8 tys. Wynika to z regulacji 
prawnych na Ukrainie: mężczyźni w wieku 
18-65 lat są w wieku poborowym i mają zakaz 
wyjazdu z Ukrainy. Ci, którzy są w Polsce to 
głównie seniorzy, których mamy ponad 1103, 
albo studenci, którzy mieli prawo powrotu 
i dokończenia studiów.  

Najstarsza osoba zarejestrowana 
w Warszawie urodziła się w 1924 r. (kobieta) 
i 1925 r. (mężczyzna) 

Dzieci w wieku 0-3 mamy w Warszawie 6,5 tys. 
po równo chłopców i dziewczynek, z czego 
145 urodziło się w miejskich szpitalach. 
Trochę ponad 200 dzieci uczęszcza 
do miejskich żłobków. 

Dzieci wieku przedszkolnym mamy ponad 10 tys. 
(5200 chłopców i tyle samo dziewczynek), 
a w wieku szkolnym ponad 22 tys. (rozkład 
między dziewczynki i chłopców po połowie). 
Liczba zarejestrowanej młodzieży w wieku 
szkoły średniej to 9 tys. W tej grupie dominują 
dziewczyny – ponad 5 tys. – przy mniej niż 4 tys. 
chłopców. 
 
Do miejskich placówek edukacyjnych uczęszcza 
ponad 17 tys. dzieci. W całej Polsce jest to 
195 tys. dzieci i młodzieży. Na Warszawę 
przypada zatem 9% tej grupy. 

Grupa ta składa się zarówno z dzieci i młodzieży 
zarejestrowanej, jak i tej, która nie posiada 
numeru PESEL nadanego po 15 marca 2022 r. 
Według danych z miejskich placówek oświa-
towych nawet połowa dzieci nie posiadała 
pod koniec maja numeru PESEL. 

Około połowy dzieci w wieku szkolnym 
pozostawała zatem w ukraińskim systemie 
edukacji zdalnej, który zakończył rok szkolny 
31 maja.

Najwięcej dzieci ukraińskich uczęszcza do szkół 
podstawowych – ponad 10 tys. Miasto zorga-
nizowało w 77 publicznych szkołach podstawo-
wych 129 oddziałów przygotowawczych oraz 
22 oddziały w 14 szkołach ponadpodstawowych. 
  
Mniej dzieci jest w szkołach ponadpodstawo-
wych. To ponad 1400 dzieci. W całej Polsce 
jest to 17 tys. 

Do warszawskich przedszkoli uczęszcza około  
5 tys. ukraińskich dzieci (w Polsce 42 tys.) 
czyli około 10 % wszystkich warszawskich 
przedszkolaków.  

Wśród dorosłych istotne są dwie grupy. 
Seniorzy i osoby w wieku produkcyjnym.

Tych pierwszych zarejestrowało się w Warsza-
wie do końca maja niecałe 5 tys.: 3735 kobiet 
i 1103 mężczyzn. W całej Polsce jest to 

ponad 44 tys. osób z wyraźną dominacją 
kobiet (34,5 tys.).

Osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnym 
do podjęcia pracy, zarejestrowało się 
w Warszawie 57 tys., czyli trochę ponad 
połowa wszystkich. W grupie tej dominują 
kobiety. Mężczyzn jest zaledwie 7 tys. W grupie 
kobiet dominują z kolei jak już wspomniano 
osoby w wieku 25-45 lat. Jest ich 30 tys.  

Co bardzo ważne ponad 35 % osób z tej 
grupy znalazło już pracę. Do końca maja 
do UP w Warszawie wpłynęło ponad 19 tys. 
powiadomień* o zatrudnieniu obywatela/ki 
Ukrainy, co jest bardzo dobrym wynikiem 
i pozwala tym osobom na integrację społeczną, 
a także wnoszenie wkładu podatkowego 
do budżetu miasta, z których finansowane są 
usługi dla mieszkańców. 

Co dalej?
Trzy miesiące, które minęły od agresji Rosji 
na Ukrainie były największym kryzysem 
uchodźczym w Polsce po II wojnie światowej 
i zarazem jednym z największych w Europie. 
Wyzwaniem, przed którym stanęło miasto 
była nie tylko skala napływu osób, ale i czas 
w jakim do tego doszło. W zaledwie kilka 
tygodni mieszkańcy i miasto musiało sprostać 
wyzwaniu, na które nikt nie był gotowy.

Elastyczność i odporność Warszawy i jej 
mieszkańców przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Miasto otrzymało wsparcie nie tylko od 
samych mieszkańców, ale i biznesu, który 
organizował zbiórki lub oferował przestrzenie 
biurowe na potrzeby tymczasowych punktów 
noclegowych. Miasto otrzymało też ogromne 
wsparcie od międzynarodowych organizacji 
takich jak UNHCR, UNICEF, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IMO) czy Norweska 
Rada ds. Uchodźców.  Na miejscu były jak 
zawsze nie tylko warszawskie organizacje 
pozarządowe, ale i te które działają w skali 
międzynarodowej: PAH, PCPM czy WOŚP. 

Zaangażowane były także miasta partnerskie 
Warszawy w Europie oraz te, które przyłączyły 
się do Paktu Wolnych Miast. Przysyłały pomoc 
rzeczową i na bieżąco konsultowały możliwo-
ści wsparcia.  

Otwartość i życzliwość mieszkańców Warszawy 
zbudowała globalną markę miasta, 
która zwiększa nie tylko widoczność, 
ale i zainteresowanie Warszawą na świecie.  

Warszawa staje się miastem prawdziwie 
wielokulturowym i różnorodnym. Nowi miesz-
kańcy wniosą nową energię, zwiększą różno-
rodność i odmłodzą miasto. Są wartością, 
którą trudno przecenić. 

Przed Warszawą staje teraz jednak ogromne 
wyzwanie: jak zintegrować nowych miesz-

kańców, którzy stanowią około 10% obecnej 
populacji miasta, zachowując przy tym 
obecną jakość usług i komfortu życia? 

Problem ten dotyczy wszystkich obszarów 
funkcjonowania Warszawy: od transportu 
miejskiego, przez edukację po bezpieczeństwo 
publiczne. 

Problemem jest zarówno krótki czas na 
działania, jak i brak rozwiązań systemowych, 
w tym finansowych. Dla przykładu istniejąca 
infrastruktura szkolna jest na granicy swoich 
możliwości. Liczba nowych 23 tys. dzieci 
w wieku szkoły podstawowej, które zostały 
zarejestrowane w mieście, to prawie 18 % 
więcej dzieci w warszawskim systemie 
edukacyjnym. W przypadku przedszkolaków 
to 20 % więcej dzieci. Znalezienie i zatrudnienie 
setek nowych nauczycieli oraz rozbudowa 
lub budowa kilkudziesięciu nowych placówek 
to działania wymagające czasu i ogromnych 
środków idących w miliardy złotych.

Budowa przedszkola dla 200 dzieci 
w obecnym standardzie to koszt kilkunastu 
milionów złotych, szkoły podstawowej 
dla 1 tys. dzieci to kilkadziesiąt milionów 
i kilka lat od momentu uruchomienia 
do oddania inwestycji.  

Warszawa z innymi miastami konsekwentnie 
wspiera także zmiany prawne, które pozwolą 
zatrudniać medyków i nauczycieli z Ukrainy. 
Zmiany prawne są też niezbędne dla otwarcia 
wielu innych zawodów na obcokrajowców, 
których przybywa w mieście. Niezbędne są 
także zmiany podatkowe, które odwrócą 
trend ograniczania finansów polskich miast. 
Podatki wszystkich, także nowych mieszkańców 
Warszawy powinny w jak największej części 
pozostawać w mieście, aby służyć wszystkim 
jego mieszkańcom.

71%
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24 lutego Rosja rozpoczęła agresję militarną w Ukrainie, a pierwsi uchodźcy przekroczyli 
granicę Polski z Ukrainą. Na początku marca liczba dziennych przekroczeń granicy 
w stronę Polski sięgała 130 tys. Dla porównania: w 2021 r. średnio do Polski 
wjeżdżało dziennie około 11 tys. osób.

Pierwsza duża fala dotarła do stolicy kilka dni po otwarciu granicy: od 28 lutego do 9 marca 
do miasta przyjechało ponad 300 tys. osób. W kolejnych tygodniach było to już prawie 
600 tys. osób, którym trzeba było udzielić pomocy: od zwykłej informacji po opiekę 
w szpitalu. Dla porównania: kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wywołała fala 
1 mln uchodźców, którzy napływali do Europy przez niemal cały rok. 

W sumie przez miasto „przeszło” do końca maja prawie 800 tys. osób, co odpowiada 
ok. 40% całej populacji Warszawy.
 
W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało dłużej niż kilka dni około 
300 tys. osób. Od maja widoczny jest jednak stopniowy trend wyjazdu z miasta: 
w inne miejsca Polski albo zagranicę, w tym powroty na Ukrainę. Realny szacunek 
liczby nowych mieszkańców będzie możliwy po okresie wakacyjnym. Głównym czynnikiem 
decyzji o wyjeździe lub pozostaniu będzie rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie, 
oraz szanse na znalezienie pracy i mieszkania w Polsce.   

Bilans pomocy dla setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci wydaje się pozytywny. 
Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości zaangażowali się w pomoc uchodźcom. 
W badaniu  przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym 
miesiącu kryzysu 74 % warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie 
w pomoc dla uchodźców. Najczęstszymi formami wsparcia był udział w zbiórkach 
rzeczowych i wsparcie finansowe. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odebrali też 
decyzje miasta o przyjmowaniu ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a także 
udostępnienie im darmowego transportu.

Pomoc miasta
Działania Urzędu m.st. Warszawy koncentrowały 
się na organizacji i koordynacji wsparcia przede 
wszystkim dla uchodźców, a także dla tysięcy 
wolontariuszy, którzy bezpośrednio nieśli pomoc 
lub wspierali urzędników miejskich w działaniach. 

Ze względu na oddolny charakter pomocy jej 
skala nie jest możliwa do pełnego oszacowania. 
Wsparcie organizowały osoby prywatne, 
organizacje pozarządowe, firmy czy uczelnie. 
Poniższe liczby dotyczą tych działań, w które 
zaangażowane były bezpośrednio służby 
miasta: biura, dzielnice, jednostki podległe 
miastu, w tym Straż Miejska, oraz spółki 
miejskie w okresie od 24 lutego do 30 maja.

W trzech punktach recepcyjnych na Dworcu 
Wschodnim, Zachodnim oraz Centrum 
Wielokulturowym (punkt na Dworcu Gdańskim 
działał krótko) udzielono do końca maja pomocy 
łącznie 338 tys. osobom. W punktach zaanga-
żowanych było ponad 14 tys. wolontariuszy 
i wolontariuszek. W poniedziałek 7 marca 
na Dworcu Zachodnim udzielono pomocy 
rekordowej liczbie 20 tys. osób. 

Ponieważ infrastruktura kolejowa, w tym dworce 
i ich bezpośrednie otoczenie (np. parkingi), nie 
znajdują się pod nadzorem instytucji miejskich, 
lecz spółek należących do Grupy PKP, możliwości 
i skala działania miasta w tych punktach były 
zależne od zgód właścicieli obiektów i terenów. 

Podobna sytuacja dotyczyła też możliwości 
uruchamiania zasobów policji, państwowej 
straży pożarnej czy ochotniczych hufców pracy, 
które to służby podlegają organom rządowym 
i wojewodzie.  

Zarząd Transportu Miejskiego wykonał prawie 
3800 specjalnych kursów między punktami 
recepcyjnymi a punktami noclegowymi 
przewożąc 94 tys. osób.  919 kursów (28 tys. 
osób) na zlecenie urzędu miasta, a 2878 kursów 
(66 tys. osób) na zlecenie wojewody mazo-
wieckiego. W najintensywniejszym okresie 
między 6 a 17 marca miejskie autobusy 
wykonały 774 kursy dla 28 tys. osób. 

Miejskie punkty noclegowe zapewniły łącznie 
prawie 160 tys. osobo-noclegów w 33 lokaliza-
cjach. W szczycie kryzysu miasto dysponowało 
3201 miejscami dziennie. 

Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 
5301 ofert mieszkań dla uchodźców. Po weryfi-
kacji ponad 1000 mieszkań zostało zasiedlonych. 

Niewielka, na tle liczby uchodźców, liczba 
miejskich punktów pobytowych pokazuje jak 
wielka była skala pomocy osób prywatnych 
oraz ukraińskich rodzin i znajomych, którzy 
przebywali w mieście przed 24 lutym. 

Do końca maja złożono 13 tys. wniosków 
w ramach świadczenia 40+ na pokrycie 
kosztów pobytu obywateli i obywatelek 
Ukrainy na kwotę ponad 27 mln złotych.

Od samego początku miasto zorganizowało 
punkty medyczne, w których udzielono 
pomocy prawie 4 tys. osób. W miejskich 
szpitalach hospitalizowano ponad 1 tys. osób 
– w samym szpitalu bielańskim 270 osób. 

Ponad 4 tys. dorosłych i 5,6 tys. dzieci skorzystało 
z porad i wizyt w warszawskim lecznictwie 
otwartym. W przyjęciach dzieci prym wiódł 
Warszawski Szpital dla Dzieci. 

Na świat przyszło w miejskich szpitalach 
146 dzieci. Najwięcej w Centrum Medycznym 
„Żelazna” – 55 dzieci.   

Miasto we współpracy ze spółkami miejskimi, 
przede wszystkim MPWiK, zorganizowało też 
transporty z pomocą humanitarną. Łącznie na 
Ukrainę, głównie do Kijowa, trafiło ponad 4 tys. 
palet żywności, artykułów higienicznych i innych. 
Pochodziły one ze zbiórek i darów mieszkańców, 
firm oraz organizacji pomocowych z Warszawy, 
a także innych miast polskich i europejskich. 
 

Ilu uchodźców 
jest w Warszawie?

Od początku wojny minęły trzy miesiące. Od tego 
czasu granicę Polski z Ukrainą przekroczyło 
ponad 3,7 mln osób. Z początkiem maja zaryso-
wał się wyraźny trend odwrotny. Według danych 
Straży Granicznej odnotowuje się więcej 
przekroczeń w stronę Ukrainy, niż Polski. 
Ruch ne�o (różnica między wjazdami a wyjazda-
mi) wynosiła na koniec maja 2 mln osób. 
Przyjmujemy zatem, że około 2 mln osób 
przekroczyło granicę lądową z Ukrainą i nie 
wróciło z powrotem. To jednak nie oznacza, 
że 2 mln jest na stałe w Polsce. Część z tej grupy 
pojechała dalej na zachód Europy korzystając 
z otwartych granic UE. 

Liczba osób, która została na dłużej w Polsce 
mieści się najprawdopodobniej w przedziale 
ok 1,1 mln – tyle osób zarejestrowało się, 
czyli złożyło wniosek o nadanie statusu UKR. 
Około 400 tys. osób, czyli 30 %, pozostaje 
zapewne bez rejestracji. Liczba ta zmienia się 
cały czas. Ze względu na koniec roku szkolnego 
na Ukrainie 31 maja, dzieci, które pozostały 

w ukraińskim systemie edukacji i mają dokąd 
wrócić, wyjeżdżają na wakacje. Koniec sierpnia 
i wrzesień przyniesie nowy, pełniejszy obraz 
sytuacji. 

W statystykach ogólnopolskich widać było 
w maju mocny spadek rejestracji uchodźców. 
O ile w marcu było to średnio około 50 tys. 
dziennie, w kwietniu liczba ta spadła do 
około 30 tys. to od maja jest to około 5 tys. 
dziennie. Spadająca dynamika rejestracji 
sugeruje, że zdecydowana większość tych, 
którzy rozważali pozostanie w Polsce na 
dłużej otrzymała już numer PESEL.

Liczba osób, która zarejestrowała się 
w Warszawie od 15 marca wynosi 111 tys. 
Jest to 10% rejestracji ogólnopolskich i 50% 
rejestracji w całym regionie mazowieckim. 
W dziewięciu powiatach warszawskiego 
obszaru metropolitarnego zarejestrowanych 
jest kolejne 60 tys. osób Można zatem 
założyć, że 170 tys. osób ma w różnej formie 

związek z miastem. Kolejne kilkadziesiąt 
tysięcy (ok. 30% ponad rejestracje) pozostaje 
bez rejestracji czekając na rozwój wydarzeń.

Rekordowym dniem dla rejestracji była środa 
6 kwietnia, kiedy w całej Warszawie przyjęto 
4300 wniosków o rejestrację. 

Najwięcej osób rejestrowało się na Stadionie 
Narodowym: 61 tys. osób. Wśród urzędów 
dzielnic pierwsze miejsce  należało do Moko-
towa – ponad 7 tys. wniosków – a najmniej 
osób złożyło wniosek w urzędzie dzielnicy 
Rembertów – 1237.  

Na podstawie danych z rejestracji możemy 
lepiej poznać kim są nowi mieszkańcy 
Warszawy i jej okolic. Musimy jednak pamiętać, 
że sam fakt rejestracji nie musi zawsze oznaczać 
stałego pobytu w Warszawie, tak jak brak 
numeru PESEL nie jest tożsamy z brakiem 
pobytu w mieście. Trzeba jednak założyć, 
że fakt rejestracji jest w przeważającej mierze 
wskaźnikiem intencji pozostania w mieście 
przynajmniej na jakiś czas. Proces rejestracji 
odbywał się w całej Polsce i osoby, które 
przebywały w innych województwach nie 
miały potrzeby przyjeżdżać do Warszawy. 

Analizując rejestr wniosków złożonych 
w m.st. Warszawie, w całej grupie nowych 
mieszkańców miasta dominują dorosłe kobiety, 
których jest ponad 56 tys. Ponad 30 tys. z nich 
(60%) to osoby wieku 25-45 lat. Razem z 22 tys. 
dziewcząt płeć żeńska stanowi ponad 70% 
całej grupy zarejestrowanej w Warszawie.

Chłopców jest 22 tys., a dorosłych mężczyzn 
niewiele ponad 8 tys. Wynika to z regulacji 
prawnych na Ukrainie: mężczyźni w wieku 
18-65 lat są w wieku poborowym i mają zakaz 
wyjazdu z Ukrainy. Ci, którzy są w Polsce to 
głównie seniorzy, których mamy ponad 1103, 
albo studenci, którzy mieli prawo powrotu 
i dokończenia studiów.  

Najstarsza osoba zarejestrowana 
w Warszawie urodziła się w 1924 r. (kobieta) 
i 1925 r. (mężczyzna) 

Dzieci w wieku 0-3 mamy w Warszawie 6,5 tys. 
po równo chłopców i dziewczynek, z czego 
145 urodziło się w miejskich szpitalach. 
Trochę ponad 200 dzieci uczęszcza 
do miejskich żłobków. 

Dzieci wieku przedszkolnym mamy ponad 10 tys. 
(5200 chłopców i tyle samo dziewczynek), 
a w wieku szkolnym ponad 22 tys. (rozkład 
między dziewczynki i chłopców po połowie). 
Liczba zarejestrowanej młodzieży w wieku 
szkoły średniej to 9 tys. W tej grupie dominują 
dziewczyny – ponad 5 tys. – przy mniej niż 4 tys. 
chłopców. 
 
Do miejskich placówek edukacyjnych uczęszcza 
ponad 17 tys. dzieci. W całej Polsce jest to 
195 tys. dzieci i młodzieży. Na Warszawę 
przypada zatem 9% tej grupy. 

Grupa ta składa się zarówno z dzieci i młodzieży 
zarejestrowanej, jak i tej, która nie posiada 
numeru PESEL nadanego po 15 marca 2022 r. 
Według danych z miejskich placówek oświa-
towych nawet połowa dzieci nie posiadała 
pod koniec maja numeru PESEL. 

Około połowy dzieci w wieku szkolnym 
pozostawała zatem w ukraińskim systemie 
edukacji zdalnej, który zakończył rok szkolny 
31 maja.

Najwięcej dzieci ukraińskich uczęszcza do szkół 
podstawowych – ponad 10 tys. Miasto zorga-
nizowało w 77 publicznych szkołach podstawo-
wych 129 oddziałów przygotowawczych oraz 
22 oddziały w 14 szkołach ponadpodstawowych. 
  
Mniej dzieci jest w szkołach ponadpodstawo-
wych. To ponad 1400 dzieci. W całej Polsce 
jest to 17 tys. 

Do warszawskich przedszkoli uczęszcza około  
5 tys. ukraińskich dzieci (w Polsce 42 tys.) 
czyli około 10 % wszystkich warszawskich 
przedszkolaków.  

Wśród dorosłych istotne są dwie grupy. 
Seniorzy i osoby w wieku produkcyjnym.

Tych pierwszych zarejestrowało się w Warsza-
wie do końca maja niecałe 5 tys.: 3735 kobiet 
i 1103 mężczyzn. W całej Polsce jest to 

ponad 44 tys. osób z wyraźną dominacją 
kobiet (34,5 tys.).

Osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnym 
do podjęcia pracy, zarejestrowało się 
w Warszawie 57 tys., czyli trochę ponad 
połowa wszystkich. W grupie tej dominują 
kobiety. Mężczyzn jest zaledwie 7 tys. W grupie 
kobiet dominują z kolei jak już wspomniano 
osoby w wieku 25-45 lat. Jest ich 30 tys.  

Co bardzo ważne ponad 35 % osób z tej 
grupy znalazło już pracę. Do końca maja 
do UP w Warszawie wpłynęło ponad 19 tys. 
powiadomień* o zatrudnieniu obywatela/ki 
Ukrainy, co jest bardzo dobrym wynikiem 
i pozwala tym osobom na integrację społeczną, 
a także wnoszenie wkładu podatkowego 
do budżetu miasta, z których finansowane są 
usługi dla mieszkańców. 

Co dalej?
Trzy miesiące, które minęły od agresji Rosji 
na Ukrainie były największym kryzysem 
uchodźczym w Polsce po II wojnie światowej 
i zarazem jednym z największych w Europie. 
Wyzwaniem, przed którym stanęło miasto 
była nie tylko skala napływu osób, ale i czas 
w jakim do tego doszło. W zaledwie kilka 
tygodni mieszkańcy i miasto musiało sprostać 
wyzwaniu, na które nikt nie był gotowy.

Elastyczność i odporność Warszawy i jej 
mieszkańców przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Miasto otrzymało wsparcie nie tylko od 
samych mieszkańców, ale i biznesu, który 
organizował zbiórki lub oferował przestrzenie 
biurowe na potrzeby tymczasowych punktów 
noclegowych. Miasto otrzymało też ogromne 
wsparcie od międzynarodowych organizacji 
takich jak UNHCR, UNICEF, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IMO) czy Norweska 
Rada ds. Uchodźców.  Na miejscu były jak 
zawsze nie tylko warszawskie organizacje 
pozarządowe, ale i te które działają w skali 
międzynarodowej: PAH, PCPM czy WOŚP. 

Zaangażowane były także miasta partnerskie 
Warszawy w Europie oraz te, które przyłączyły 
się do Paktu Wolnych Miast. Przysyłały pomoc 
rzeczową i na bieżąco konsultowały możliwo-
ści wsparcia.  

Otwartość i życzliwość mieszkańców Warszawy 
zbudowała globalną markę miasta, 
która zwiększa nie tylko widoczność, 
ale i zainteresowanie Warszawą na świecie.  

Warszawa staje się miastem prawdziwie 
wielokulturowym i różnorodnym. Nowi miesz-
kańcy wniosą nową energię, zwiększą różno-
rodność i odmłodzą miasto. Są wartością, 
którą trudno przecenić. 

Przed Warszawą staje teraz jednak ogromne 
wyzwanie: jak zintegrować nowych miesz-

kańców, którzy stanowią około 10% obecnej 
populacji miasta, zachowując przy tym 
obecną jakość usług i komfortu życia? 

Problem ten dotyczy wszystkich obszarów 
funkcjonowania Warszawy: od transportu 
miejskiego, przez edukację po bezpieczeństwo 
publiczne. 

Problemem jest zarówno krótki czas na 
działania, jak i brak rozwiązań systemowych, 
w tym finansowych. Dla przykładu istniejąca 
infrastruktura szkolna jest na granicy swoich 
możliwości. Liczba nowych 23 tys. dzieci 
w wieku szkoły podstawowej, które zostały 
zarejestrowane w mieście, to prawie 18 % 
więcej dzieci w warszawskim systemie 
edukacyjnym. W przypadku przedszkolaków 
to 20 % więcej dzieci. Znalezienie i zatrudnienie 
setek nowych nauczycieli oraz rozbudowa 
lub budowa kilkudziesięciu nowych placówek 
to działania wymagające czasu i ogromnych 
środków idących w miliardy złotych.

Budowa przedszkola dla 200 dzieci 
w obecnym standardzie to koszt kilkunastu 
milionów złotych, szkoły podstawowej 
dla 1 tys. dzieci to kilkadziesiąt milionów 
i kilka lat od momentu uruchomienia 
do oddania inwestycji.  

Warszawa z innymi miastami konsekwentnie 
wspiera także zmiany prawne, które pozwolą 
zatrudniać medyków i nauczycieli z Ukrainy. 
Zmiany prawne są też niezbędne dla otwarcia 
wielu innych zawodów na obcokrajowców, 
których przybywa w mieście. Niezbędne są 
także zmiany podatkowe, które odwrócą 
trend ograniczania finansów polskich miast. 
Podatki wszystkich, także nowych mieszkańców 
Warszawy powinny w jak największej części 
pozostawać w mieście, aby służyć wszystkim 
jego mieszkańcom.
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24 lutego Rosja rozpoczęła agresję militarną w Ukrainie, a pierwsi uchodźcy przekroczyli 
granicę Polski z Ukrainą. Na początku marca liczba dziennych przekroczeń granicy 
w stronę Polski sięgała 130 tys. Dla porównania: w 2021 r. średnio do Polski 
wjeżdżało dziennie około 11 tys. osób.

Pierwsza duża fala dotarła do stolicy kilka dni po otwarciu granicy: od 28 lutego do 9 marca 
do miasta przyjechało ponad 300 tys. osób. W kolejnych tygodniach było to już prawie 
600 tys. osób, którym trzeba było udzielić pomocy: od zwykłej informacji po opiekę 
w szpitalu. Dla porównania: kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wywołała fala 
1 mln uchodźców, którzy napływali do Europy przez niemal cały rok. 

W sumie przez miasto „przeszło” do końca maja prawie 800 tys. osób, co odpowiada 
ok. 40% całej populacji Warszawy.
 
W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało dłużej niż kilka dni około 
300 tys. osób. Od maja widoczny jest jednak stopniowy trend wyjazdu z miasta: 
w inne miejsca Polski albo zagranicę, w tym powroty na Ukrainę. Realny szacunek 
liczby nowych mieszkańców będzie możliwy po okresie wakacyjnym. Głównym czynnikiem 
decyzji o wyjeździe lub pozostaniu będzie rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie, 
oraz szanse na znalezienie pracy i mieszkania w Polsce.   

Bilans pomocy dla setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci wydaje się pozytywny. 
Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości zaangażowali się w pomoc uchodźcom. 
W badaniu  przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym 
miesiącu kryzysu 74 % warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie 
w pomoc dla uchodźców. Najczęstszymi formami wsparcia był udział w zbiórkach 
rzeczowych i wsparcie finansowe. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odebrali też 
decyzje miasta o przyjmowaniu ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a także 
udostępnienie im darmowego transportu.

Pomoc miasta
Działania Urzędu m.st. Warszawy koncentrowały 
się na organizacji i koordynacji wsparcia przede 
wszystkim dla uchodźców, a także dla tysięcy 
wolontariuszy, którzy bezpośrednio nieśli pomoc 
lub wspierali urzędników miejskich w działaniach. 

Ze względu na oddolny charakter pomocy jej 
skala nie jest możliwa do pełnego oszacowania. 
Wsparcie organizowały osoby prywatne, 
organizacje pozarządowe, firmy czy uczelnie. 
Poniższe liczby dotyczą tych działań, w które 
zaangażowane były bezpośrednio służby 
miasta: biura, dzielnice, jednostki podległe 
miastu, w tym Straż Miejska, oraz spółki 
miejskie w okresie od 24 lutego do 30 maja.

W trzech punktach recepcyjnych na Dworcu 
Wschodnim, Zachodnim oraz Centrum 
Wielokulturowym (punkt na Dworcu Gdańskim 
działał krótko) udzielono do końca maja pomocy 
łącznie 338 tys. osobom. W punktach zaanga-
żowanych było ponad 14 tys. wolontariuszy 
i wolontariuszek. W poniedziałek 7 marca 
na Dworcu Zachodnim udzielono pomocy 
rekordowej liczbie 20 tys. osób. 

Ponieważ infrastruktura kolejowa, w tym dworce 
i ich bezpośrednie otoczenie (np. parkingi), nie 
znajdują się pod nadzorem instytucji miejskich, 
lecz spółek należących do Grupy PKP, możliwości 
i skala działania miasta w tych punktach były 
zależne od zgód właścicieli obiektów i terenów. 

Podobna sytuacja dotyczyła też możliwości 
uruchamiania zasobów policji, państwowej 
straży pożarnej czy ochotniczych hufców pracy, 
które to służby podlegają organom rządowym 
i wojewodzie.  

Zarząd Transportu Miejskiego wykonał prawie 
3800 specjalnych kursów między punktami 
recepcyjnymi a punktami noclegowymi 
przewożąc 94 tys. osób.  919 kursów (28 tys. 
osób) na zlecenie urzędu miasta, a 2878 kursów 
(66 tys. osób) na zlecenie wojewody mazo-
wieckiego. W najintensywniejszym okresie 
między 6 a 17 marca miejskie autobusy 
wykonały 774 kursy dla 28 tys. osób. 

Miejskie punkty noclegowe zapewniły łącznie 
prawie 160 tys. osobo-noclegów w 33 lokaliza-
cjach. W szczycie kryzysu miasto dysponowało 
3201 miejscami dziennie. 

Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 
5301 ofert mieszkań dla uchodźców. Po weryfi-
kacji ponad 1000 mieszkań zostało zasiedlonych. 

Niewielka, na tle liczby uchodźców, liczba 
miejskich punktów pobytowych pokazuje jak 
wielka była skala pomocy osób prywatnych 
oraz ukraińskich rodzin i znajomych, którzy 
przebywali w mieście przed 24 lutym. 

Do końca maja złożono 13 tys. wniosków 
w ramach świadczenia 40+ na pokrycie 
kosztów pobytu obywateli i obywatelek 
Ukrainy na kwotę ponad 27 mln złotych.

Od samego początku miasto zorganizowało 
punkty medyczne, w których udzielono 
pomocy prawie 4 tys. osób. W miejskich 
szpitalach hospitalizowano ponad 1 tys. osób 
– w samym szpitalu bielańskim 270 osób. 

Ponad 4 tys. dorosłych i 5,6 tys. dzieci skorzystało 
z porad i wizyt w warszawskim lecznictwie 
otwartym. W przyjęciach dzieci prym wiódł 
Warszawski Szpital dla Dzieci. 

Na świat przyszło w miejskich szpitalach 
146 dzieci. Najwięcej w Centrum Medycznym 
„Żelazna” – 55 dzieci.   

Miasto we współpracy ze spółkami miejskimi, 
przede wszystkim MPWiK, zorganizowało też 
transporty z pomocą humanitarną. Łącznie na 
Ukrainę, głównie do Kijowa, trafiło ponad 4 tys. 
palet żywności, artykułów higienicznych i innych. 
Pochodziły one ze zbiórek i darów mieszkańców, 
firm oraz organizacji pomocowych z Warszawy, 
a także innych miast polskich i europejskich. 
 

Ilu uchodźców 
jest w Warszawie?

Od początku wojny minęły trzy miesiące. Od tego 
czasu granicę Polski z Ukrainą przekroczyło 
ponad 3,7 mln osób. Z początkiem maja zaryso-
wał się wyraźny trend odwrotny. Według danych 
Straży Granicznej odnotowuje się więcej 
przekroczeń w stronę Ukrainy, niż Polski. 
Ruch ne�o (różnica między wjazdami a wyjazda-
mi) wynosiła na koniec maja 2 mln osób. 
Przyjmujemy zatem, że około 2 mln osób 
przekroczyło granicę lądową z Ukrainą i nie 
wróciło z powrotem. To jednak nie oznacza, 
że 2 mln jest na stałe w Polsce. Część z tej grupy 
pojechała dalej na zachód Europy korzystając 
z otwartych granic UE. 

Liczba osób, która została na dłużej w Polsce 
mieści się najprawdopodobniej w przedziale 
ok 1,1 mln – tyle osób zarejestrowało się, 
czyli złożyło wniosek o nadanie statusu UKR. 
Około 400 tys. osób, czyli 30 %, pozostaje 
zapewne bez rejestracji. Liczba ta zmienia się 
cały czas. Ze względu na koniec roku szkolnego 
na Ukrainie 31 maja, dzieci, które pozostały 

w ukraińskim systemie edukacji i mają dokąd 
wrócić, wyjeżdżają na wakacje. Koniec sierpnia 
i wrzesień przyniesie nowy, pełniejszy obraz 
sytuacji. 

W statystykach ogólnopolskich widać było 
w maju mocny spadek rejestracji uchodźców. 
O ile w marcu było to średnio około 50 tys. 
dziennie, w kwietniu liczba ta spadła do 
około 30 tys. to od maja jest to około 5 tys. 
dziennie. Spadająca dynamika rejestracji 
sugeruje, że zdecydowana większość tych, 
którzy rozważali pozostanie w Polsce na 
dłużej otrzymała już numer PESEL.

Liczba osób, która zarejestrowała się 
w Warszawie od 15 marca wynosi 111 tys. 
Jest to 10% rejestracji ogólnopolskich i 50% 
rejestracji w całym regionie mazowieckim. 
W dziewięciu powiatach warszawskiego 
obszaru metropolitarnego zarejestrowanych 
jest kolejne 60 tys. osób Można zatem 
założyć, że 170 tys. osób ma w różnej formie 

związek z miastem. Kolejne kilkadziesiąt 
tysięcy (ok. 30% ponad rejestracje) pozostaje 
bez rejestracji czekając na rozwój wydarzeń.

Rekordowym dniem dla rejestracji była środa 
6 kwietnia, kiedy w całej Warszawie przyjęto 
4300 wniosków o rejestrację. 

Najwięcej osób rejestrowało się na Stadionie 
Narodowym: 61 tys. osób. Wśród urzędów 
dzielnic pierwsze miejsce  należało do Moko-
towa – ponad 7 tys. wniosków – a najmniej 
osób złożyło wniosek w urzędzie dzielnicy 
Rembertów – 1237.  

Na podstawie danych z rejestracji możemy 
lepiej poznać kim są nowi mieszkańcy 
Warszawy i jej okolic. Musimy jednak pamiętać, 
że sam fakt rejestracji nie musi zawsze oznaczać 
stałego pobytu w Warszawie, tak jak brak 
numeru PESEL nie jest tożsamy z brakiem 
pobytu w mieście. Trzeba jednak założyć, 
że fakt rejestracji jest w przeważającej mierze 
wskaźnikiem intencji pozostania w mieście 
przynajmniej na jakiś czas. Proces rejestracji 
odbywał się w całej Polsce i osoby, które 
przebywały w innych województwach nie 
miały potrzeby przyjeżdżać do Warszawy. 

Analizując rejestr wniosków złożonych 
w m.st. Warszawie, w całej grupie nowych 
mieszkańców miasta dominują dorosłe kobiety, 
których jest ponad 56 tys. Ponad 30 tys. z nich 
(60%) to osoby wieku 25-45 lat. Razem z 22 tys. 
dziewcząt płeć żeńska stanowi ponad 70% 
całej grupy zarejestrowanej w Warszawie.

Chłopców jest 22 tys., a dorosłych mężczyzn 
niewiele ponad 8 tys. Wynika to z regulacji 
prawnych na Ukrainie: mężczyźni w wieku 
18-65 lat są w wieku poborowym i mają zakaz 
wyjazdu z Ukrainy. Ci, którzy są w Polsce to 
głównie seniorzy, których mamy ponad 1103, 
albo studenci, którzy mieli prawo powrotu 
i dokończenia studiów.  

Najstarsza osoba zarejestrowana 
w Warszawie urodziła się w 1924 r. (kobieta) 
i 1925 r. (mężczyzna) 

Różnica przekroczeń granicy PL - UA w okresie ostatnich 30 dni
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Dzieci w wieku 0-3 mamy w Warszawie 6,5 tys. 
po równo chłopców i dziewczynek, z czego 
145 urodziło się w miejskich szpitalach. 
Trochę ponad 200 dzieci uczęszcza 
do miejskich żłobków. 

Dzieci wieku przedszkolnym mamy ponad 10 tys. 
(5200 chłopców i tyle samo dziewczynek), 
a w wieku szkolnym ponad 22 tys. (rozkład 
między dziewczynki i chłopców po połowie). 
Liczba zarejestrowanej młodzieży w wieku 
szkoły średniej to 9 tys. W tej grupie dominują 
dziewczyny – ponad 5 tys. – przy mniej niż 4 tys. 
chłopców. 
 
Do miejskich placówek edukacyjnych uczęszcza 
ponad 17 tys. dzieci. W całej Polsce jest to 
195 tys. dzieci i młodzieży. Na Warszawę 
przypada zatem 9% tej grupy. 

Grupa ta składa się zarówno z dzieci i młodzieży 
zarejestrowanej, jak i tej, która nie posiada 
numeru PESEL nadanego po 15 marca 2022 r. 
Według danych z miejskich placówek oświa-
towych nawet połowa dzieci nie posiadała 
pod koniec maja numeru PESEL. 

Około połowy dzieci w wieku szkolnym 
pozostawała zatem w ukraińskim systemie 
edukacji zdalnej, który zakończył rok szkolny 
31 maja.

Najwięcej dzieci ukraińskich uczęszcza do szkół 
podstawowych – ponad 10 tys. Miasto zorga-
nizowało w 77 publicznych szkołach podstawo-
wych 129 oddziałów przygotowawczych oraz 
22 oddziały w 14 szkołach ponadpodstawowych. 
  
Mniej dzieci jest w szkołach ponadpodstawo-
wych. To ponad 1400 dzieci. W całej Polsce 
jest to 17 tys. 

Do warszawskich przedszkoli uczęszcza około  
5 tys. ukraińskich dzieci (w Polsce 42 tys.) 
czyli około 10 % wszystkich warszawskich 
przedszkolaków.  

Wśród dorosłych istotne są dwie grupy. 
Seniorzy i osoby w wieku produkcyjnym.

Tych pierwszych zarejestrowało się w Warsza-
wie do końca maja niecałe 5 tys.: 3735 kobiet 
i 1103 mężczyzn. W całej Polsce jest to 

ponad 44 tys. osób z wyraźną dominacją 
kobiet (34,5 tys.).

Osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnym 
do podjęcia pracy, zarejestrowało się 
w Warszawie 57 tys., czyli trochę ponad 
połowa wszystkich. W grupie tej dominują 
kobiety. Mężczyzn jest zaledwie 7 tys. W grupie 
kobiet dominują z kolei jak już wspomniano 
osoby w wieku 25-45 lat. Jest ich 30 tys.  

Co bardzo ważne ponad 35 % osób z tej 
grupy znalazło już pracę. Do końca maja 
do UP w Warszawie wpłynęło ponad 19 tys. 
powiadomień* o zatrudnieniu obywatela/ki 
Ukrainy, co jest bardzo dobrym wynikiem 
i pozwala tym osobom na integrację społeczną, 
a także wnoszenie wkładu podatkowego 
do budżetu miasta, z których finansowane są 
usługi dla mieszkańców. 

Co dalej?
Trzy miesiące, które minęły od agresji Rosji 
na Ukrainie były największym kryzysem 
uchodźczym w Polsce po II wojnie światowej 
i zarazem jednym z największych w Europie. 
Wyzwaniem, przed którym stanęło miasto 
była nie tylko skala napływu osób, ale i czas 
w jakim do tego doszło. W zaledwie kilka 
tygodni mieszkańcy i miasto musiało sprostać 
wyzwaniu, na które nikt nie był gotowy.

Elastyczność i odporność Warszawy i jej 
mieszkańców przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Miasto otrzymało wsparcie nie tylko od 
samych mieszkańców, ale i biznesu, który 
organizował zbiórki lub oferował przestrzenie 
biurowe na potrzeby tymczasowych punktów 
noclegowych. Miasto otrzymało też ogromne 
wsparcie od międzynarodowych organizacji 
takich jak UNHCR, UNICEF, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IMO) czy Norweska 
Rada ds. Uchodźców.  Na miejscu były jak 
zawsze nie tylko warszawskie organizacje 
pozarządowe, ale i te które działają w skali 
międzynarodowej: PAH, PCPM czy WOŚP. 

Zaangażowane były także miasta partnerskie 
Warszawy w Europie oraz te, które przyłączyły 
się do Paktu Wolnych Miast. Przysyłały pomoc 
rzeczową i na bieżąco konsultowały możliwo-
ści wsparcia.  

Otwartość i życzliwość mieszkańców Warszawy 
zbudowała globalną markę miasta, 
która zwiększa nie tylko widoczność, 
ale i zainteresowanie Warszawą na świecie.  

Warszawa staje się miastem prawdziwie 
wielokulturowym i różnorodnym. Nowi miesz-
kańcy wniosą nową energię, zwiększą różno-
rodność i odmłodzą miasto. Są wartością, 
którą trudno przecenić. 

Przed Warszawą staje teraz jednak ogromne 
wyzwanie: jak zintegrować nowych miesz-

kańców, którzy stanowią około 10% obecnej 
populacji miasta, zachowując przy tym 
obecną jakość usług i komfortu życia? 

Problem ten dotyczy wszystkich obszarów 
funkcjonowania Warszawy: od transportu 
miejskiego, przez edukację po bezpieczeństwo 
publiczne. 

Problemem jest zarówno krótki czas na 
działania, jak i brak rozwiązań systemowych, 
w tym finansowych. Dla przykładu istniejąca 
infrastruktura szkolna jest na granicy swoich 
możliwości. Liczba nowych 23 tys. dzieci 
w wieku szkoły podstawowej, które zostały 
zarejestrowane w mieście, to prawie 18 % 
więcej dzieci w warszawskim systemie 
edukacyjnym. W przypadku przedszkolaków 
to 20 % więcej dzieci. Znalezienie i zatrudnienie 
setek nowych nauczycieli oraz rozbudowa 
lub budowa kilkudziesięciu nowych placówek 
to działania wymagające czasu i ogromnych 
środków idących w miliardy złotych.

Budowa przedszkola dla 200 dzieci 
w obecnym standardzie to koszt kilkunastu 
milionów złotych, szkoły podstawowej 
dla 1 tys. dzieci to kilkadziesiąt milionów 
i kilka lat od momentu uruchomienia 
do oddania inwestycji.  

Warszawa z innymi miastami konsekwentnie 
wspiera także zmiany prawne, które pozwolą 
zatrudniać medyków i nauczycieli z Ukrainy. 
Zmiany prawne są też niezbędne dla otwarcia 
wielu innych zawodów na obcokrajowców, 
których przybywa w mieście. Niezbędne są 
także zmiany podatkowe, które odwrócą 
trend ograniczania finansów polskich miast. 
Podatki wszystkich, także nowych mieszkańców 
Warszawy powinny w jak największej części 
pozostawać w mieście, aby służyć wszystkim 
jego mieszkańcom.
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24 lutego Rosja rozpoczęła agresję militarną w Ukrainie, a pierwsi uchodźcy przekroczyli 
granicę Polski z Ukrainą. Na początku marca liczba dziennych przekroczeń granicy 
w stronę Polski sięgała 130 tys. Dla porównania: w 2021 r. średnio do Polski 
wjeżdżało dziennie około 11 tys. osób.

Pierwsza duża fala dotarła do stolicy kilka dni po otwarciu granicy: od 28 lutego do 9 marca 
do miasta przyjechało ponad 300 tys. osób. W kolejnych tygodniach było to już prawie 
600 tys. osób, którym trzeba było udzielić pomocy: od zwykłej informacji po opiekę 
w szpitalu. Dla porównania: kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wywołała fala 
1 mln uchodźców, którzy napływali do Europy przez niemal cały rok. 

W sumie przez miasto „przeszło” do końca maja prawie 800 tys. osób, co odpowiada 
ok. 40% całej populacji Warszawy.
 
W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało dłużej niż kilka dni około 
300 tys. osób. Od maja widoczny jest jednak stopniowy trend wyjazdu z miasta: 
w inne miejsca Polski albo zagranicę, w tym powroty na Ukrainę. Realny szacunek 
liczby nowych mieszkańców będzie możliwy po okresie wakacyjnym. Głównym czynnikiem 
decyzji o wyjeździe lub pozostaniu będzie rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie, 
oraz szanse na znalezienie pracy i mieszkania w Polsce.   

Bilans pomocy dla setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci wydaje się pozytywny. 
Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości zaangażowali się w pomoc uchodźcom. 
W badaniu  przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym 
miesiącu kryzysu 74 % warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie 
w pomoc dla uchodźców. Najczęstszymi formami wsparcia był udział w zbiórkach 
rzeczowych i wsparcie finansowe. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odebrali też 
decyzje miasta o przyjmowaniu ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a także 
udostępnienie im darmowego transportu.

Pomoc miasta
Działania Urzędu m.st. Warszawy koncentrowały 
się na organizacji i koordynacji wsparcia przede 
wszystkim dla uchodźców, a także dla tysięcy 
wolontariuszy, którzy bezpośrednio nieśli pomoc 
lub wspierali urzędników miejskich w działaniach. 

Ze względu na oddolny charakter pomocy jej 
skala nie jest możliwa do pełnego oszacowania. 
Wsparcie organizowały osoby prywatne, 
organizacje pozarządowe, firmy czy uczelnie. 
Poniższe liczby dotyczą tych działań, w które 
zaangażowane były bezpośrednio służby 
miasta: biura, dzielnice, jednostki podległe 
miastu, w tym Straż Miejska, oraz spółki 
miejskie w okresie od 24 lutego do 30 maja.

W trzech punktach recepcyjnych na Dworcu 
Wschodnim, Zachodnim oraz Centrum 
Wielokulturowym (punkt na Dworcu Gdańskim 
działał krótko) udzielono do końca maja pomocy 
łącznie 338 tys. osobom. W punktach zaanga-
żowanych było ponad 14 tys. wolontariuszy 
i wolontariuszek. W poniedziałek 7 marca 
na Dworcu Zachodnim udzielono pomocy 
rekordowej liczbie 20 tys. osób. 

Ponieważ infrastruktura kolejowa, w tym dworce 
i ich bezpośrednie otoczenie (np. parkingi), nie 
znajdują się pod nadzorem instytucji miejskich, 
lecz spółek należących do Grupy PKP, możliwości 
i skala działania miasta w tych punktach były 
zależne od zgód właścicieli obiektów i terenów. 

Podobna sytuacja dotyczyła też możliwości 
uruchamiania zasobów policji, państwowej 
straży pożarnej czy ochotniczych hufców pracy, 
które to służby podlegają organom rządowym 
i wojewodzie.  

Zarząd Transportu Miejskiego wykonał prawie 
3800 specjalnych kursów między punktami 
recepcyjnymi a punktami noclegowymi 
przewożąc 94 tys. osób.  919 kursów (28 tys. 
osób) na zlecenie urzędu miasta, a 2878 kursów 
(66 tys. osób) na zlecenie wojewody mazo-
wieckiego. W najintensywniejszym okresie 
między 6 a 17 marca miejskie autobusy 
wykonały 774 kursy dla 28 tys. osób. 

Miejskie punkty noclegowe zapewniły łącznie 
prawie 160 tys. osobo-noclegów w 33 lokaliza-
cjach. W szczycie kryzysu miasto dysponowało 
3201 miejscami dziennie. 

Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 
5301 ofert mieszkań dla uchodźców. Po weryfi-
kacji ponad 1000 mieszkań zostało zasiedlonych. 

Niewielka, na tle liczby uchodźców, liczba 
miejskich punktów pobytowych pokazuje jak 
wielka była skala pomocy osób prywatnych 
oraz ukraińskich rodzin i znajomych, którzy 
przebywali w mieście przed 24 lutym. 

Do końca maja złożono 13 tys. wniosków 
w ramach świadczenia 40+ na pokrycie 
kosztów pobytu obywateli i obywatelek 
Ukrainy na kwotę ponad 27 mln złotych.

Od samego początku miasto zorganizowało 
punkty medyczne, w których udzielono 
pomocy prawie 4 tys. osób. W miejskich 
szpitalach hospitalizowano ponad 1 tys. osób 
– w samym szpitalu bielańskim 270 osób. 

Ponad 4 tys. dorosłych i 5,6 tys. dzieci skorzystało 
z porad i wizyt w warszawskim lecznictwie 
otwartym. W przyjęciach dzieci prym wiódł 
Warszawski Szpital dla Dzieci. 

Na świat przyszło w miejskich szpitalach 
146 dzieci. Najwięcej w Centrum Medycznym 
„Żelazna” – 55 dzieci.   

Miasto we współpracy ze spółkami miejskimi, 
przede wszystkim MPWiK, zorganizowało też 
transporty z pomocą humanitarną. Łącznie na 
Ukrainę, głównie do Kijowa, trafiło ponad 4 tys. 
palet żywności, artykułów higienicznych i innych. 
Pochodziły one ze zbiórek i darów mieszkańców, 
firm oraz organizacji pomocowych z Warszawy, 
a także innych miast polskich i europejskich. 
 

Ilu uchodźców 
jest w Warszawie?

Od początku wojny minęły trzy miesiące. Od tego 
czasu granicę Polski z Ukrainą przekroczyło 
ponad 3,7 mln osób. Z początkiem maja zaryso-
wał się wyraźny trend odwrotny. Według danych 
Straży Granicznej odnotowuje się więcej 
przekroczeń w stronę Ukrainy, niż Polski. 
Ruch ne�o (różnica między wjazdami a wyjazda-
mi) wynosiła na koniec maja 2 mln osób. 
Przyjmujemy zatem, że około 2 mln osób 
przekroczyło granicę lądową z Ukrainą i nie 
wróciło z powrotem. To jednak nie oznacza, 
że 2 mln jest na stałe w Polsce. Część z tej grupy 
pojechała dalej na zachód Europy korzystając 
z otwartych granic UE. 

Liczba osób, która została na dłużej w Polsce 
mieści się najprawdopodobniej w przedziale 
ok 1,1 mln – tyle osób zarejestrowało się, 
czyli złożyło wniosek o nadanie statusu UKR. 
Około 400 tys. osób, czyli 30 %, pozostaje 
zapewne bez rejestracji. Liczba ta zmienia się 
cały czas. Ze względu na koniec roku szkolnego 
na Ukrainie 31 maja, dzieci, które pozostały 

w ukraińskim systemie edukacji i mają dokąd 
wrócić, wyjeżdżają na wakacje. Koniec sierpnia 
i wrzesień przyniesie nowy, pełniejszy obraz 
sytuacji. 

W statystykach ogólnopolskich widać było 
w maju mocny spadek rejestracji uchodźców. 
O ile w marcu było to średnio około 50 tys. 
dziennie, w kwietniu liczba ta spadła do 
około 30 tys. to od maja jest to około 5 tys. 
dziennie. Spadająca dynamika rejestracji 
sugeruje, że zdecydowana większość tych, 
którzy rozważali pozostanie w Polsce na 
dłużej otrzymała już numer PESEL.

Liczba osób, która zarejestrowała się 
w Warszawie od 15 marca wynosi 111 tys. 
Jest to 10% rejestracji ogólnopolskich i 50% 
rejestracji w całym regionie mazowieckim. 
W dziewięciu powiatach warszawskiego 
obszaru metropolitarnego zarejestrowanych 
jest kolejne 60 tys. osób Można zatem 
założyć, że 170 tys. osób ma w różnej formie 

związek z miastem. Kolejne kilkadziesiąt 
tysięcy (ok. 30% ponad rejestracje) pozostaje 
bez rejestracji czekając na rozwój wydarzeń.

Rekordowym dniem dla rejestracji była środa 
6 kwietnia, kiedy w całej Warszawie przyjęto 
4300 wniosków o rejestrację. 

Najwięcej osób rejestrowało się na Stadionie 
Narodowym: 61 tys. osób. Wśród urzędów 
dzielnic pierwsze miejsce  należało do Moko-
towa – ponad 7 tys. wniosków – a najmniej 
osób złożyło wniosek w urzędzie dzielnicy 
Rembertów – 1237.  

Na podstawie danych z rejestracji możemy 
lepiej poznać kim są nowi mieszkańcy 
Warszawy i jej okolic. Musimy jednak pamiętać, 
że sam fakt rejestracji nie musi zawsze oznaczać 
stałego pobytu w Warszawie, tak jak brak 
numeru PESEL nie jest tożsamy z brakiem 
pobytu w mieście. Trzeba jednak założyć, 
że fakt rejestracji jest w przeważającej mierze 
wskaźnikiem intencji pozostania w mieście 
przynajmniej na jakiś czas. Proces rejestracji 
odbywał się w całej Polsce i osoby, które 
przebywały w innych województwach nie 
miały potrzeby przyjeżdżać do Warszawy. 

Analizując rejestr wniosków złożonych 
w m.st. Warszawie, w całej grupie nowych 
mieszkańców miasta dominują dorosłe kobiety, 
których jest ponad 56 tys. Ponad 30 tys. z nich 
(60%) to osoby wieku 25-45 lat. Razem z 22 tys. 
dziewcząt płeć żeńska stanowi ponad 70% 
całej grupy zarejestrowanej w Warszawie.

Chłopców jest 22 tys., a dorosłych mężczyzn 
niewiele ponad 8 tys. Wynika to z regulacji 
prawnych na Ukrainie: mężczyźni w wieku 
18-65 lat są w wieku poborowym i mają zakaz 
wyjazdu z Ukrainy. Ci, którzy są w Polsce to 
głównie seniorzy, których mamy ponad 1103, 
albo studenci, którzy mieli prawo powrotu 
i dokończenia studiów.  

Najstarsza osoba zarejestrowana 
w Warszawie urodziła się w 1924 r. (kobieta) 
i 1925 r. (mężczyzna) 

Dzieci w wieku 0-3 mamy w Warszawie 6,5 tys. 
po równo chłopców i dziewczynek, z czego 
145 urodziło się w miejskich szpitalach. 
Trochę ponad 200 dzieci uczęszcza 
do miejskich żłobków. 

Dzieci wieku przedszkolnym mamy ponad 10 tys. 
(5200 chłopców i tyle samo dziewczynek), 
a w wieku szkolnym ponad 22 tys. (rozkład 
między dziewczynki i chłopców po połowie). 
Liczba zarejestrowanej młodzieży w wieku 
szkoły średniej to 9 tys. W tej grupie dominują 
dziewczyny – ponad 5 tys. – przy mniej niż 4 tys. 
chłopców. 
 
Do miejskich placówek edukacyjnych uczęszcza 
ponad 17 tys. dzieci. W całej Polsce jest to 
195 tys. dzieci i młodzieży. Na Warszawę 
przypada zatem 9% tej grupy. 

Grupa ta składa się zarówno z dzieci i młodzieży 
zarejestrowanej, jak i tej, która nie posiada 
numeru PESEL nadanego po 15 marca 2022 r. 
Według danych z miejskich placówek oświa-
towych nawet połowa dzieci nie posiadała 
pod koniec maja numeru PESEL. 

Około połowy dzieci w wieku szkolnym 
pozostawała zatem w ukraińskim systemie 
edukacji zdalnej, który zakończył rok szkolny 
31 maja.

Najwięcej dzieci ukraińskich uczęszcza do szkół 
podstawowych – ponad 10 tys. Miasto zorga-
nizowało w 77 publicznych szkołach podstawo-
wych 129 oddziałów przygotowawczych oraz 
22 oddziały w 14 szkołach ponadpodstawowych. 
  
Mniej dzieci jest w szkołach ponadpodstawo-
wych. To ponad 1400 dzieci. W całej Polsce 
jest to 17 tys. 

Do warszawskich przedszkoli uczęszcza około  
5 tys. ukraińskich dzieci (w Polsce 42 tys.) 
czyli około 10 % wszystkich warszawskich 
przedszkolaków.  

Wśród dorosłych istotne są dwie grupy. 
Seniorzy i osoby w wieku produkcyjnym.

Tych pierwszych zarejestrowało się w Warsza-
wie do końca maja niecałe 5 tys.: 3735 kobiet 
i 1103 mężczyzn. W całej Polsce jest to 

ponad 44 tys. osób z wyraźną dominacją 
kobiet (34,5 tys.).

Osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnym 
do podjęcia pracy, zarejestrowało się 
w Warszawie 57 tys., czyli trochę ponad 
połowa wszystkich. W grupie tej dominują 
kobiety. Mężczyzn jest zaledwie 7 tys. W grupie 
kobiet dominują z kolei jak już wspomniano 
osoby w wieku 25-45 lat. Jest ich 30 tys.  

Co bardzo ważne ponad 35 % osób z tej 
grupy znalazło już pracę. Do końca maja 
do UP w Warszawie wpłynęło ponad 19 tys. 
powiadomień* o zatrudnieniu obywatela/ki 
Ukrainy, co jest bardzo dobrym wynikiem 
i pozwala tym osobom na integrację społeczną, 
a także wnoszenie wkładu podatkowego 
do budżetu miasta, z których finansowane są 
usługi dla mieszkańców. 

Co dalej?
Trzy miesiące, które minęły od agresji Rosji 
na Ukrainie były największym kryzysem 
uchodźczym w Polsce po II wojnie światowej 
i zarazem jednym z największych w Europie. 
Wyzwaniem, przed którym stanęło miasto 
była nie tylko skala napływu osób, ale i czas 
w jakim do tego doszło. W zaledwie kilka 
tygodni mieszkańcy i miasto musiało sprostać 
wyzwaniu, na które nikt nie był gotowy.

Elastyczność i odporność Warszawy i jej 
mieszkańców przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Miasto otrzymało wsparcie nie tylko od 
samych mieszkańców, ale i biznesu, który 
organizował zbiórki lub oferował przestrzenie 
biurowe na potrzeby tymczasowych punktów 
noclegowych. Miasto otrzymało też ogromne 
wsparcie od międzynarodowych organizacji 
takich jak UNHCR, UNICEF, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IMO) czy Norweska 
Rada ds. Uchodźców.  Na miejscu były jak 
zawsze nie tylko warszawskie organizacje 
pozarządowe, ale i te które działają w skali 
międzynarodowej: PAH, PCPM czy WOŚP. 

Zaangażowane były także miasta partnerskie 
Warszawy w Europie oraz te, które przyłączyły 
się do Paktu Wolnych Miast. Przysyłały pomoc 
rzeczową i na bieżąco konsultowały możliwo-
ści wsparcia.  

Otwartość i życzliwość mieszkańców Warszawy 
zbudowała globalną markę miasta, 
która zwiększa nie tylko widoczność, 
ale i zainteresowanie Warszawą na świecie.  

Warszawa staje się miastem prawdziwie 
wielokulturowym i różnorodnym. Nowi miesz-
kańcy wniosą nową energię, zwiększą różno-
rodność i odmłodzą miasto. Są wartością, 
którą trudno przecenić. 

Przed Warszawą staje teraz jednak ogromne 
wyzwanie: jak zintegrować nowych miesz-

kańców, którzy stanowią około 10% obecnej 
populacji miasta, zachowując przy tym 
obecną jakość usług i komfortu życia? 

Problem ten dotyczy wszystkich obszarów 
funkcjonowania Warszawy: od transportu 
miejskiego, przez edukację po bezpieczeństwo 
publiczne. 

Problemem jest zarówno krótki czas na 
działania, jak i brak rozwiązań systemowych, 
w tym finansowych. Dla przykładu istniejąca 
infrastruktura szkolna jest na granicy swoich 
możliwości. Liczba nowych 23 tys. dzieci 
w wieku szkoły podstawowej, które zostały 
zarejestrowane w mieście, to prawie 18 % 
więcej dzieci w warszawskim systemie 
edukacyjnym. W przypadku przedszkolaków 
to 20 % więcej dzieci. Znalezienie i zatrudnienie 
setek nowych nauczycieli oraz rozbudowa 
lub budowa kilkudziesięciu nowych placówek 
to działania wymagające czasu i ogromnych 
środków idących w miliardy złotych.

Budowa przedszkola dla 200 dzieci 
w obecnym standardzie to koszt kilkunastu 
milionów złotych, szkoły podstawowej 
dla 1 tys. dzieci to kilkadziesiąt milionów 
i kilka lat od momentu uruchomienia 
do oddania inwestycji.  

Warszawa z innymi miastami konsekwentnie 
wspiera także zmiany prawne, które pozwolą 
zatrudniać medyków i nauczycieli z Ukrainy. 
Zmiany prawne są też niezbędne dla otwarcia 
wielu innych zawodów na obcokrajowców, 
których przybywa w mieście. Niezbędne są 
także zmiany podatkowe, które odwrócą 
trend ograniczania finansów polskich miast. 
Podatki wszystkich, także nowych mieszkańców 
Warszawy powinny w jak największej części 
pozostawać w mieście, aby służyć wszystkim 
jego mieszkańcom.
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Polska – rejestracje razem 1 mln 149 tys.
Struktura wiekowa - wizualizacja

Dziewczęta i kobiety Chłopcy i mężczyźni
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Obszar Metropolitarny Warszawy – razem 175 tys.
Struktura wiekowa - wizualizacja

Dziewczęta i kobiety Chłopcy i mężczyźni
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Warszawa – rejestracje razem 112 tys.
Struktura wiekowa - wizualizacja

Dziewczęta i kobiety Chłopcy i mężczyźni
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24 lutego Rosja rozpoczęła agresję militarną w Ukrainie, a pierwsi uchodźcy przekroczyli 
granicę Polski z Ukrainą. Na początku marca liczba dziennych przekroczeń granicy 
w stronę Polski sięgała 130 tys. Dla porównania: w 2021 r. średnio do Polski 
wjeżdżało dziennie około 11 tys. osób.

Pierwsza duża fala dotarła do stolicy kilka dni po otwarciu granicy: od 28 lutego do 9 marca 
do miasta przyjechało ponad 300 tys. osób. W kolejnych tygodniach było to już prawie 
600 tys. osób, którym trzeba było udzielić pomocy: od zwykłej informacji po opiekę 
w szpitalu. Dla porównania: kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wywołała fala 
1 mln uchodźców, którzy napływali do Europy przez niemal cały rok. 

W sumie przez miasto „przeszło” do końca maja prawie 800 tys. osób, co odpowiada 
ok. 40% całej populacji Warszawy.
 
W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało dłużej niż kilka dni około 
300 tys. osób. Od maja widoczny jest jednak stopniowy trend wyjazdu z miasta: 
w inne miejsca Polski albo zagranicę, w tym powroty na Ukrainę. Realny szacunek 
liczby nowych mieszkańców będzie możliwy po okresie wakacyjnym. Głównym czynnikiem 
decyzji o wyjeździe lub pozostaniu będzie rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie, 
oraz szanse na znalezienie pracy i mieszkania w Polsce.   

Bilans pomocy dla setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci wydaje się pozytywny. 
Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości zaangażowali się w pomoc uchodźcom. 
W badaniu  przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym 
miesiącu kryzysu 74 % warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie 
w pomoc dla uchodźców. Najczęstszymi formami wsparcia był udział w zbiórkach 
rzeczowych i wsparcie finansowe. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odebrali też 
decyzje miasta o przyjmowaniu ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a także 
udostępnienie im darmowego transportu.

Pomoc miasta
Działania Urzędu m.st. Warszawy koncentrowały 
się na organizacji i koordynacji wsparcia przede 
wszystkim dla uchodźców, a także dla tysięcy 
wolontariuszy, którzy bezpośrednio nieśli pomoc 
lub wspierali urzędników miejskich w działaniach. 

Ze względu na oddolny charakter pomocy jej 
skala nie jest możliwa do pełnego oszacowania. 
Wsparcie organizowały osoby prywatne, 
organizacje pozarządowe, firmy czy uczelnie. 
Poniższe liczby dotyczą tych działań, w które 
zaangażowane były bezpośrednio służby 
miasta: biura, dzielnice, jednostki podległe 
miastu, w tym Straż Miejska, oraz spółki 
miejskie w okresie od 24 lutego do 30 maja.

W trzech punktach recepcyjnych na Dworcu 
Wschodnim, Zachodnim oraz Centrum 
Wielokulturowym (punkt na Dworcu Gdańskim 
działał krótko) udzielono do końca maja pomocy 
łącznie 338 tys. osobom. W punktach zaanga-
żowanych było ponad 14 tys. wolontariuszy 
i wolontariuszek. W poniedziałek 7 marca 
na Dworcu Zachodnim udzielono pomocy 
rekordowej liczbie 20 tys. osób. 

Ponieważ infrastruktura kolejowa, w tym dworce 
i ich bezpośrednie otoczenie (np. parkingi), nie 
znajdują się pod nadzorem instytucji miejskich, 
lecz spółek należących do Grupy PKP, możliwości 
i skala działania miasta w tych punktach były 
zależne od zgód właścicieli obiektów i terenów. 

Podobna sytuacja dotyczyła też możliwości 
uruchamiania zasobów policji, państwowej 
straży pożarnej czy ochotniczych hufców pracy, 
które to służby podlegają organom rządowym 
i wojewodzie.  

Zarząd Transportu Miejskiego wykonał prawie 
3800 specjalnych kursów między punktami 
recepcyjnymi a punktami noclegowymi 
przewożąc 94 tys. osób.  919 kursów (28 tys. 
osób) na zlecenie urzędu miasta, a 2878 kursów 
(66 tys. osób) na zlecenie wojewody mazo-
wieckiego. W najintensywniejszym okresie 
między 6 a 17 marca miejskie autobusy 
wykonały 774 kursy dla 28 tys. osób. 

Miejskie punkty noclegowe zapewniły łącznie 
prawie 160 tys. osobo-noclegów w 33 lokaliza-
cjach. W szczycie kryzysu miasto dysponowało 
3201 miejscami dziennie. 

Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 
5301 ofert mieszkań dla uchodźców. Po weryfi-
kacji ponad 1000 mieszkań zostało zasiedlonych. 

Niewielka, na tle liczby uchodźców, liczba 
miejskich punktów pobytowych pokazuje jak 
wielka była skala pomocy osób prywatnych 
oraz ukraińskich rodzin i znajomych, którzy 
przebywali w mieście przed 24 lutym. 

Do końca maja złożono 13 tys. wniosków 
w ramach świadczenia 40+ na pokrycie 
kosztów pobytu obywateli i obywatelek 
Ukrainy na kwotę ponad 27 mln złotych.

Od samego początku miasto zorganizowało 
punkty medyczne, w których udzielono 
pomocy prawie 4 tys. osób. W miejskich 
szpitalach hospitalizowano ponad 1 tys. osób 
– w samym szpitalu bielańskim 270 osób. 

Ponad 4 tys. dorosłych i 5,6 tys. dzieci skorzystało 
z porad i wizyt w warszawskim lecznictwie 
otwartym. W przyjęciach dzieci prym wiódł 
Warszawski Szpital dla Dzieci. 

Na świat przyszło w miejskich szpitalach 
146 dzieci. Najwięcej w Centrum Medycznym 
„Żelazna” – 55 dzieci.   

Miasto we współpracy ze spółkami miejskimi, 
przede wszystkim MPWiK, zorganizowało też 
transporty z pomocą humanitarną. Łącznie na 
Ukrainę, głównie do Kijowa, trafiło ponad 4 tys. 
palet żywności, artykułów higienicznych i innych. 
Pochodziły one ze zbiórek i darów mieszkańców, 
firm oraz organizacji pomocowych z Warszawy, 
a także innych miast polskich i europejskich. 
 

Ilu uchodźców 
jest w Warszawie?

Od początku wojny minęły trzy miesiące. Od tego 
czasu granicę Polski z Ukrainą przekroczyło 
ponad 3,7 mln osób. Z początkiem maja zaryso-
wał się wyraźny trend odwrotny. Według danych 
Straży Granicznej odnotowuje się więcej 
przekroczeń w stronę Ukrainy, niż Polski. 
Ruch ne�o (różnica między wjazdami a wyjazda-
mi) wynosiła na koniec maja 2 mln osób. 
Przyjmujemy zatem, że około 2 mln osób 
przekroczyło granicę lądową z Ukrainą i nie 
wróciło z powrotem. To jednak nie oznacza, 
że 2 mln jest na stałe w Polsce. Część z tej grupy 
pojechała dalej na zachód Europy korzystając 
z otwartych granic UE. 

Liczba osób, która została na dłużej w Polsce 
mieści się najprawdopodobniej w przedziale 
ok 1,1 mln – tyle osób zarejestrowało się, 
czyli złożyło wniosek o nadanie statusu UKR. 
Około 400 tys. osób, czyli 30 %, pozostaje 
zapewne bez rejestracji. Liczba ta zmienia się 
cały czas. Ze względu na koniec roku szkolnego 
na Ukrainie 31 maja, dzieci, które pozostały 

w ukraińskim systemie edukacji i mają dokąd 
wrócić, wyjeżdżają na wakacje. Koniec sierpnia 
i wrzesień przyniesie nowy, pełniejszy obraz 
sytuacji. 

W statystykach ogólnopolskich widać było 
w maju mocny spadek rejestracji uchodźców. 
O ile w marcu było to średnio około 50 tys. 
dziennie, w kwietniu liczba ta spadła do 
około 30 tys. to od maja jest to około 5 tys. 
dziennie. Spadająca dynamika rejestracji 
sugeruje, że zdecydowana większość tych, 
którzy rozważali pozostanie w Polsce na 
dłużej otrzymała już numer PESEL.

Liczba osób, która zarejestrowała się 
w Warszawie od 15 marca wynosi 111 tys. 
Jest to 10% rejestracji ogólnopolskich i 50% 
rejestracji w całym regionie mazowieckim. 
W dziewięciu powiatach warszawskiego 
obszaru metropolitarnego zarejestrowanych 
jest kolejne 60 tys. osób Można zatem 
założyć, że 170 tys. osób ma w różnej formie 

związek z miastem. Kolejne kilkadziesiąt 
tysięcy (ok. 30% ponad rejestracje) pozostaje 
bez rejestracji czekając na rozwój wydarzeń.

Rekordowym dniem dla rejestracji była środa 
6 kwietnia, kiedy w całej Warszawie przyjęto 
4300 wniosków o rejestrację. 

Najwięcej osób rejestrowało się na Stadionie 
Narodowym: 61 tys. osób. Wśród urzędów 
dzielnic pierwsze miejsce  należało do Moko-
towa – ponad 7 tys. wniosków – a najmniej 
osób złożyło wniosek w urzędzie dzielnicy 
Rembertów – 1237.  

Na podstawie danych z rejestracji możemy 
lepiej poznać kim są nowi mieszkańcy 
Warszawy i jej okolic. Musimy jednak pamiętać, 
że sam fakt rejestracji nie musi zawsze oznaczać 
stałego pobytu w Warszawie, tak jak brak 
numeru PESEL nie jest tożsamy z brakiem 
pobytu w mieście. Trzeba jednak założyć, 
że fakt rejestracji jest w przeważającej mierze 
wskaźnikiem intencji pozostania w mieście 
przynajmniej na jakiś czas. Proces rejestracji 
odbywał się w całej Polsce i osoby, które 
przebywały w innych województwach nie 
miały potrzeby przyjeżdżać do Warszawy. 

Analizując rejestr wniosków złożonych 
w m.st. Warszawie, w całej grupie nowych 
mieszkańców miasta dominują dorosłe kobiety, 
których jest ponad 56 tys. Ponad 30 tys. z nich 
(60%) to osoby wieku 25-45 lat. Razem z 22 tys. 
dziewcząt płeć żeńska stanowi ponad 70% 
całej grupy zarejestrowanej w Warszawie.

Chłopców jest 22 tys., a dorosłych mężczyzn 
niewiele ponad 8 tys. Wynika to z regulacji 
prawnych na Ukrainie: mężczyźni w wieku 
18-65 lat są w wieku poborowym i mają zakaz 
wyjazdu z Ukrainy. Ci, którzy są w Polsce to 
głównie seniorzy, których mamy ponad 1103, 
albo studenci, którzy mieli prawo powrotu 
i dokończenia studiów.  

Najstarsza osoba zarejestrowana 
w Warszawie urodziła się w 1924 r. (kobieta) 
i 1925 r. (mężczyzna) 

Dzieci w wieku 0-3 mamy w Warszawie 6,5 tys. 
po równo chłopców i dziewczynek, z czego 
145 urodziło się w miejskich szpitalach. 
Trochę ponad 200 dzieci uczęszcza 
do miejskich żłobków. 

Dzieci wieku przedszkolnym mamy ponad 10 tys. 
(5200 chłopców i tyle samo dziewczynek), 
a w wieku szkolnym ponad 22 tys. (rozkład 
między dziewczynki i chłopców po połowie). 
Liczba zarejestrowanej młodzieży w wieku 
szkoły średniej to 9 tys. W tej grupie dominują 
dziewczyny – ponad 5 tys. – przy mniej niż 4 tys. 
chłopców. 
 
Do miejskich placówek edukacyjnych uczęszcza 
ponad 17 tys. dzieci. W całej Polsce jest to 
195 tys. dzieci i młodzieży. Na Warszawę 
przypada zatem 9% tej grupy. 

Grupa ta składa się zarówno z dzieci i młodzieży 
zarejestrowanej, jak i tej, która nie posiada 
numeru PESEL nadanego po 15 marca 2022 r. 
Według danych z miejskich placówek oświa-
towych nawet połowa dzieci nie posiadała 
pod koniec maja numeru PESEL. 

Około połowy dzieci w wieku szkolnym 
pozostawała zatem w ukraińskim systemie 
edukacji zdalnej, który zakończył rok szkolny 
31 maja.

Najwięcej dzieci ukraińskich uczęszcza do szkół 
podstawowych – ponad 10 tys. Miasto zorga-
nizowało w 77 publicznych szkołach podstawo-
wych 129 oddziałów przygotowawczych oraz 
22 oddziały w 14 szkołach ponadpodstawowych. 
  
Mniej dzieci jest w szkołach ponadpodstawo-
wych. To ponad 1400 dzieci. W całej Polsce 
jest to 17 tys. 

Do warszawskich przedszkoli uczęszcza około  
5 tys. ukraińskich dzieci (w Polsce 42 tys.) 
czyli około 10 % wszystkich warszawskich 
przedszkolaków.  

Wśród dorosłych istotne są dwie grupy. 
Seniorzy i osoby w wieku produkcyjnym.

Tych pierwszych zarejestrowało się w Warsza-
wie do końca maja niecałe 5 tys.: 3735 kobiet 
i 1103 mężczyzn. W całej Polsce jest to 

ponad 44 tys. osób z wyraźną dominacją 
kobiet (34,5 tys.).

Osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnym 
do podjęcia pracy, zarejestrowało się 
w Warszawie 57 tys., czyli trochę ponad 
połowa wszystkich. W grupie tej dominują 
kobiety. Mężczyzn jest zaledwie 7 tys. W grupie 
kobiet dominują z kolei jak już wspomniano 
osoby w wieku 25-45 lat. Jest ich 30 tys.  

Co bardzo ważne ponad 35 % osób z tej 
grupy znalazło już pracę. Do końca maja 
do UP w Warszawie wpłynęło ponad 19 tys. 
powiadomień* o zatrudnieniu obywatela/ki 
Ukrainy, co jest bardzo dobrym wynikiem 
i pozwala tym osobom na integrację społeczną, 
a także wnoszenie wkładu podatkowego 
do budżetu miasta, z których finansowane są 
usługi dla mieszkańców. 

Co dalej?
Trzy miesiące, które minęły od agresji Rosji 
na Ukrainie były największym kryzysem 
uchodźczym w Polsce po II wojnie światowej 
i zarazem jednym z największych w Europie. 
Wyzwaniem, przed którym stanęło miasto 
była nie tylko skala napływu osób, ale i czas 
w jakim do tego doszło. W zaledwie kilka 
tygodni mieszkańcy i miasto musiało sprostać 
wyzwaniu, na które nikt nie był gotowy.

Elastyczność i odporność Warszawy i jej 
mieszkańców przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Miasto otrzymało wsparcie nie tylko od 
samych mieszkańców, ale i biznesu, który 
organizował zbiórki lub oferował przestrzenie 
biurowe na potrzeby tymczasowych punktów 
noclegowych. Miasto otrzymało też ogromne 
wsparcie od międzynarodowych organizacji 
takich jak UNHCR, UNICEF, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IMO) czy Norweska 
Rada ds. Uchodźców.  Na miejscu były jak 
zawsze nie tylko warszawskie organizacje 
pozarządowe, ale i te które działają w skali 
międzynarodowej: PAH, PCPM czy WOŚP. 

Zaangażowane były także miasta partnerskie 
Warszawy w Europie oraz te, które przyłączyły 
się do Paktu Wolnych Miast. Przysyłały pomoc 
rzeczową i na bieżąco konsultowały możliwo-
ści wsparcia.  

Otwartość i życzliwość mieszkańców Warszawy 
zbudowała globalną markę miasta, 
która zwiększa nie tylko widoczność, 
ale i zainteresowanie Warszawą na świecie.  

Warszawa staje się miastem prawdziwie 
wielokulturowym i różnorodnym. Nowi miesz-
kańcy wniosą nową energię, zwiększą różno-
rodność i odmłodzą miasto. Są wartością, 
którą trudno przecenić. 

Przed Warszawą staje teraz jednak ogromne 
wyzwanie: jak zintegrować nowych miesz-

kańców, którzy stanowią około 10% obecnej 
populacji miasta, zachowując przy tym 
obecną jakość usług i komfortu życia? 

Problem ten dotyczy wszystkich obszarów 
funkcjonowania Warszawy: od transportu 
miejskiego, przez edukację po bezpieczeństwo 
publiczne. 

Problemem jest zarówno krótki czas na 
działania, jak i brak rozwiązań systemowych, 
w tym finansowych. Dla przykładu istniejąca 
infrastruktura szkolna jest na granicy swoich 
możliwości. Liczba nowych 23 tys. dzieci 
w wieku szkoły podstawowej, które zostały 
zarejestrowane w mieście, to prawie 18 % 
więcej dzieci w warszawskim systemie 
edukacyjnym. W przypadku przedszkolaków 
to 20 % więcej dzieci. Znalezienie i zatrudnienie 
setek nowych nauczycieli oraz rozbudowa 
lub budowa kilkudziesięciu nowych placówek 
to działania wymagające czasu i ogromnych 
środków idących w miliardy złotych.

Budowa przedszkola dla 200 dzieci 
w obecnym standardzie to koszt kilkunastu 
milionów złotych, szkoły podstawowej 
dla 1 tys. dzieci to kilkadziesiąt milionów 
i kilka lat od momentu uruchomienia 
do oddania inwestycji.  

Warszawa z innymi miastami konsekwentnie 
wspiera także zmiany prawne, które pozwolą 
zatrudniać medyków i nauczycieli z Ukrainy. 
Zmiany prawne są też niezbędne dla otwarcia 
wielu innych zawodów na obcokrajowców, 
których przybywa w mieście. Niezbędne są 
także zmiany podatkowe, które odwrócą 
trend ograniczania finansów polskich miast. 
Podatki wszystkich, także nowych mieszkańców 
Warszawy powinny w jak największej części 
pozostawać w mieście, aby służyć wszystkim 
jego mieszkańcom.
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24 lutego Rosja rozpoczęła agresję militarną w Ukrainie, a pierwsi uchodźcy przekroczyli 
granicę Polski z Ukrainą. Na początku marca liczba dziennych przekroczeń granicy 
w stronę Polski sięgała 130 tys. Dla porównania: w 2021 r. średnio do Polski 
wjeżdżało dziennie około 11 tys. osób.

Pierwsza duża fala dotarła do stolicy kilka dni po otwarciu granicy: od 28 lutego do 9 marca 
do miasta przyjechało ponad 300 tys. osób. W kolejnych tygodniach było to już prawie 
600 tys. osób, którym trzeba było udzielić pomocy: od zwykłej informacji po opiekę 
w szpitalu. Dla porównania: kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wywołała fala 
1 mln uchodźców, którzy napływali do Europy przez niemal cały rok. 

W sumie przez miasto „przeszło” do końca maja prawie 800 tys. osób, co odpowiada 
ok. 40% całej populacji Warszawy.
 
W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało dłużej niż kilka dni około 
300 tys. osób. Od maja widoczny jest jednak stopniowy trend wyjazdu z miasta: 
w inne miejsca Polski albo zagranicę, w tym powroty na Ukrainę. Realny szacunek 
liczby nowych mieszkańców będzie możliwy po okresie wakacyjnym. Głównym czynnikiem 
decyzji o wyjeździe lub pozostaniu będzie rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie, 
oraz szanse na znalezienie pracy i mieszkania w Polsce.   

Bilans pomocy dla setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci wydaje się pozytywny. 
Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości zaangażowali się w pomoc uchodźcom. 
W badaniu  przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym 
miesiącu kryzysu 74 % warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie 
w pomoc dla uchodźców. Najczęstszymi formami wsparcia był udział w zbiórkach 
rzeczowych i wsparcie finansowe. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odebrali też 
decyzje miasta o przyjmowaniu ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a także 
udostępnienie im darmowego transportu.

Pomoc miasta
Działania Urzędu m.st. Warszawy koncentrowały 
się na organizacji i koordynacji wsparcia przede 
wszystkim dla uchodźców, a także dla tysięcy 
wolontariuszy, którzy bezpośrednio nieśli pomoc 
lub wspierali urzędników miejskich w działaniach. 

Ze względu na oddolny charakter pomocy jej 
skala nie jest możliwa do pełnego oszacowania. 
Wsparcie organizowały osoby prywatne, 
organizacje pozarządowe, firmy czy uczelnie. 
Poniższe liczby dotyczą tych działań, w które 
zaangażowane były bezpośrednio służby 
miasta: biura, dzielnice, jednostki podległe 
miastu, w tym Straż Miejska, oraz spółki 
miejskie w okresie od 24 lutego do 30 maja.

W trzech punktach recepcyjnych na Dworcu 
Wschodnim, Zachodnim oraz Centrum 
Wielokulturowym (punkt na Dworcu Gdańskim 
działał krótko) udzielono do końca maja pomocy 
łącznie 338 tys. osobom. W punktach zaanga-
żowanych było ponad 14 tys. wolontariuszy 
i wolontariuszek. W poniedziałek 7 marca 
na Dworcu Zachodnim udzielono pomocy 
rekordowej liczbie 20 tys. osób. 

Ponieważ infrastruktura kolejowa, w tym dworce 
i ich bezpośrednie otoczenie (np. parkingi), nie 
znajdują się pod nadzorem instytucji miejskich, 
lecz spółek należących do Grupy PKP, możliwości 
i skala działania miasta w tych punktach były 
zależne od zgód właścicieli obiektów i terenów. 

Podobna sytuacja dotyczyła też możliwości 
uruchamiania zasobów policji, państwowej 
straży pożarnej czy ochotniczych hufców pracy, 
które to służby podlegają organom rządowym 
i wojewodzie.  

Zarząd Transportu Miejskiego wykonał prawie 
3800 specjalnych kursów między punktami 
recepcyjnymi a punktami noclegowymi 
przewożąc 94 tys. osób.  919 kursów (28 tys. 
osób) na zlecenie urzędu miasta, a 2878 kursów 
(66 tys. osób) na zlecenie wojewody mazo-
wieckiego. W najintensywniejszym okresie 
między 6 a 17 marca miejskie autobusy 
wykonały 774 kursy dla 28 tys. osób. 

Miejskie punkty noclegowe zapewniły łącznie 
prawie 160 tys. osobo-noclegów w 33 lokaliza-
cjach. W szczycie kryzysu miasto dysponowało 
3201 miejscami dziennie. 

Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 
5301 ofert mieszkań dla uchodźców. Po weryfi-
kacji ponad 1000 mieszkań zostało zasiedlonych. 

Niewielka, na tle liczby uchodźców, liczba 
miejskich punktów pobytowych pokazuje jak 
wielka była skala pomocy osób prywatnych 
oraz ukraińskich rodzin i znajomych, którzy 
przebywali w mieście przed 24 lutym. 

Do końca maja złożono 13 tys. wniosków 
w ramach świadczenia 40+ na pokrycie 
kosztów pobytu obywateli i obywatelek 
Ukrainy na kwotę ponad 27 mln złotych.

Od samego początku miasto zorganizowało 
punkty medyczne, w których udzielono 
pomocy prawie 4 tys. osób. W miejskich 
szpitalach hospitalizowano ponad 1 tys. osób 
– w samym szpitalu bielańskim 270 osób. 

Ponad 4 tys. dorosłych i 5,6 tys. dzieci skorzystało 
z porad i wizyt w warszawskim lecznictwie 
otwartym. W przyjęciach dzieci prym wiódł 
Warszawski Szpital dla Dzieci. 

Na świat przyszło w miejskich szpitalach 
146 dzieci. Najwięcej w Centrum Medycznym 
„Żelazna” – 55 dzieci.   

Miasto we współpracy ze spółkami miejskimi, 
przede wszystkim MPWiK, zorganizowało też 
transporty z pomocą humanitarną. Łącznie na 
Ukrainę, głównie do Kijowa, trafiło ponad 4 tys. 
palet żywności, artykułów higienicznych i innych. 
Pochodziły one ze zbiórek i darów mieszkańców, 
firm oraz organizacji pomocowych z Warszawy, 
a także innych miast polskich i europejskich. 
 

Ilu uchodźców 
jest w Warszawie?

Od początku wojny minęły trzy miesiące. Od tego 
czasu granicę Polski z Ukrainą przekroczyło 
ponad 3,7 mln osób. Z początkiem maja zaryso-
wał się wyraźny trend odwrotny. Według danych 
Straży Granicznej odnotowuje się więcej 
przekroczeń w stronę Ukrainy, niż Polski. 
Ruch ne�o (różnica między wjazdami a wyjazda-
mi) wynosiła na koniec maja 2 mln osób. 
Przyjmujemy zatem, że około 2 mln osób 
przekroczyło granicę lądową z Ukrainą i nie 
wróciło z powrotem. To jednak nie oznacza, 
że 2 mln jest na stałe w Polsce. Część z tej grupy 
pojechała dalej na zachód Europy korzystając 
z otwartych granic UE. 

Liczba osób, która została na dłużej w Polsce 
mieści się najprawdopodobniej w przedziale 
ok 1,1 mln – tyle osób zarejestrowało się, 
czyli złożyło wniosek o nadanie statusu UKR. 
Około 400 tys. osób, czyli 30 %, pozostaje 
zapewne bez rejestracji. Liczba ta zmienia się 
cały czas. Ze względu na koniec roku szkolnego 
na Ukrainie 31 maja, dzieci, które pozostały 

w ukraińskim systemie edukacji i mają dokąd 
wrócić, wyjeżdżają na wakacje. Koniec sierpnia 
i wrzesień przyniesie nowy, pełniejszy obraz 
sytuacji. 

W statystykach ogólnopolskich widać było 
w maju mocny spadek rejestracji uchodźców. 
O ile w marcu było to średnio około 50 tys. 
dziennie, w kwietniu liczba ta spadła do 
około 30 tys. to od maja jest to około 5 tys. 
dziennie. Spadająca dynamika rejestracji 
sugeruje, że zdecydowana większość tych, 
którzy rozważali pozostanie w Polsce na 
dłużej otrzymała już numer PESEL.

Liczba osób, która zarejestrowała się 
w Warszawie od 15 marca wynosi 111 tys. 
Jest to 10% rejestracji ogólnopolskich i 50% 
rejestracji w całym regionie mazowieckim. 
W dziewięciu powiatach warszawskiego 
obszaru metropolitarnego zarejestrowanych 
jest kolejne 60 tys. osób Można zatem 
założyć, że 170 tys. osób ma w różnej formie 

związek z miastem. Kolejne kilkadziesiąt 
tysięcy (ok. 30% ponad rejestracje) pozostaje 
bez rejestracji czekając na rozwój wydarzeń.

Rekordowym dniem dla rejestracji była środa 
6 kwietnia, kiedy w całej Warszawie przyjęto 
4300 wniosków o rejestrację. 

Najwięcej osób rejestrowało się na Stadionie 
Narodowym: 61 tys. osób. Wśród urzędów 
dzielnic pierwsze miejsce  należało do Moko-
towa – ponad 7 tys. wniosków – a najmniej 
osób złożyło wniosek w urzędzie dzielnicy 
Rembertów – 1237.  

Na podstawie danych z rejestracji możemy 
lepiej poznać kim są nowi mieszkańcy 
Warszawy i jej okolic. Musimy jednak pamiętać, 
że sam fakt rejestracji nie musi zawsze oznaczać 
stałego pobytu w Warszawie, tak jak brak 
numeru PESEL nie jest tożsamy z brakiem 
pobytu w mieście. Trzeba jednak założyć, 
że fakt rejestracji jest w przeważającej mierze 
wskaźnikiem intencji pozostania w mieście 
przynajmniej na jakiś czas. Proces rejestracji 
odbywał się w całej Polsce i osoby, które 
przebywały w innych województwach nie 
miały potrzeby przyjeżdżać do Warszawy. 

Analizując rejestr wniosków złożonych 
w m.st. Warszawie, w całej grupie nowych 
mieszkańców miasta dominują dorosłe kobiety, 
których jest ponad 56 tys. Ponad 30 tys. z nich 
(60%) to osoby wieku 25-45 lat. Razem z 22 tys. 
dziewcząt płeć żeńska stanowi ponad 70% 
całej grupy zarejestrowanej w Warszawie.

Chłopców jest 22 tys., a dorosłych mężczyzn 
niewiele ponad 8 tys. Wynika to z regulacji 
prawnych na Ukrainie: mężczyźni w wieku 
18-65 lat są w wieku poborowym i mają zakaz 
wyjazdu z Ukrainy. Ci, którzy są w Polsce to 
głównie seniorzy, których mamy ponad 1103, 
albo studenci, którzy mieli prawo powrotu 
i dokończenia studiów.  

Najstarsza osoba zarejestrowana 
w Warszawie urodziła się w 1924 r. (kobieta) 
i 1925 r. (mężczyzna) 

Dzieci w wieku 0-3 mamy w Warszawie 6,5 tys. 
po równo chłopców i dziewczynek, z czego 
145 urodziło się w miejskich szpitalach. 
Trochę ponad 200 dzieci uczęszcza 
do miejskich żłobków. 

Dzieci wieku przedszkolnym mamy ponad 10 tys. 
(5200 chłopców i tyle samo dziewczynek), 
a w wieku szkolnym ponad 22 tys. (rozkład 
między dziewczynki i chłopców po połowie). 
Liczba zarejestrowanej młodzieży w wieku 
szkoły średniej to 9 tys. W tej grupie dominują 
dziewczyny – ponad 5 tys. – przy mniej niż 4 tys. 
chłopców. 
 
Do miejskich placówek edukacyjnych uczęszcza 
ponad 17 tys. dzieci. W całej Polsce jest to 
195 tys. dzieci i młodzieży. Na Warszawę 
przypada zatem 9% tej grupy. 

Grupa ta składa się zarówno z dzieci i młodzieży 
zarejestrowanej, jak i tej, która nie posiada 
numeru PESEL nadanego po 15 marca 2022 r. 
Według danych z miejskich placówek oświa-
towych nawet połowa dzieci nie posiadała 
pod koniec maja numeru PESEL. 

Około połowy dzieci w wieku szkolnym 
pozostawała zatem w ukraińskim systemie 
edukacji zdalnej, który zakończył rok szkolny 
31 maja.

Najwięcej dzieci ukraińskich uczęszcza do szkół 
podstawowych – ponad 10 tys. Miasto zorga-
nizowało w 77 publicznych szkołach podstawo-
wych 129 oddziałów przygotowawczych oraz 
22 oddziały w 14 szkołach ponadpodstawowych. 
  
Mniej dzieci jest w szkołach ponadpodstawo-
wych. To ponad 1400 dzieci. W całej Polsce 
jest to 17 tys. 

Do warszawskich przedszkoli uczęszcza około  
5 tys. ukraińskich dzieci (w Polsce 42 tys.) 
czyli około 10 % wszystkich warszawskich 
przedszkolaków.  

Wśród dorosłych istotne są dwie grupy. 
Seniorzy i osoby w wieku produkcyjnym.

Tych pierwszych zarejestrowało się w Warsza-
wie do końca maja niecałe 5 tys.: 3735 kobiet 
i 1103 mężczyzn. W całej Polsce jest to 

ponad 44 tys. osób z wyraźną dominacją 
kobiet (34,5 tys.).

Osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnym 
do podjęcia pracy, zarejestrowało się 
w Warszawie 57 tys., czyli trochę ponad 
połowa wszystkich. W grupie tej dominują 
kobiety. Mężczyzn jest zaledwie 7 tys. W grupie 
kobiet dominują z kolei jak już wspomniano 
osoby w wieku 25-45 lat. Jest ich 30 tys.  

Co bardzo ważne ponad 35 % osób z tej 
grupy znalazło już pracę. Do końca maja 
do UP w Warszawie wpłynęło ponad 19 tys. 
powiadomień* o zatrudnieniu obywatela/ki 
Ukrainy, co jest bardzo dobrym wynikiem 
i pozwala tym osobom na integrację społeczną, 
a także wnoszenie wkładu podatkowego 
do budżetu miasta, z których finansowane są 
usługi dla mieszkańców. 

Co dalej?
Trzy miesiące, które minęły od agresji Rosji 
na Ukrainie były największym kryzysem 
uchodźczym w Polsce po II wojnie światowej 
i zarazem jednym z największych w Europie. 
Wyzwaniem, przed którym stanęło miasto 
była nie tylko skala napływu osób, ale i czas 
w jakim do tego doszło. W zaledwie kilka 
tygodni mieszkańcy i miasto musiało sprostać 
wyzwaniu, na które nikt nie był gotowy.

Elastyczność i odporność Warszawy i jej 
mieszkańców przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Miasto otrzymało wsparcie nie tylko od 
samych mieszkańców, ale i biznesu, który 
organizował zbiórki lub oferował przestrzenie 
biurowe na potrzeby tymczasowych punktów 
noclegowych. Miasto otrzymało też ogromne 
wsparcie od międzynarodowych organizacji 
takich jak UNHCR, UNICEF, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IMO) czy Norweska 
Rada ds. Uchodźców.  Na miejscu były jak 
zawsze nie tylko warszawskie organizacje 
pozarządowe, ale i te które działają w skali 
międzynarodowej: PAH, PCPM czy WOŚP. 

Zaangażowane były także miasta partnerskie 
Warszawy w Europie oraz te, które przyłączyły 
się do Paktu Wolnych Miast. Przysyłały pomoc 
rzeczową i na bieżąco konsultowały możliwo-
ści wsparcia.  

Otwartość i życzliwość mieszkańców Warszawy 
zbudowała globalną markę miasta, 
która zwiększa nie tylko widoczność, 
ale i zainteresowanie Warszawą na świecie.  

Warszawa staje się miastem prawdziwie 
wielokulturowym i różnorodnym. Nowi miesz-
kańcy wniosą nową energię, zwiększą różno-
rodność i odmłodzą miasto. Są wartością, 
którą trudno przecenić. 

Przed Warszawą staje teraz jednak ogromne 
wyzwanie: jak zintegrować nowych miesz-

kańców, którzy stanowią około 10% obecnej 
populacji miasta, zachowując przy tym 
obecną jakość usług i komfortu życia? 

Problem ten dotyczy wszystkich obszarów 
funkcjonowania Warszawy: od transportu 
miejskiego, przez edukację po bezpieczeństwo 
publiczne. 

Problemem jest zarówno krótki czas na 
działania, jak i brak rozwiązań systemowych, 
w tym finansowych. Dla przykładu istniejąca 
infrastruktura szkolna jest na granicy swoich 
możliwości. Liczba nowych 23 tys. dzieci 
w wieku szkoły podstawowej, które zostały 
zarejestrowane w mieście, to prawie 18 % 
więcej dzieci w warszawskim systemie 
edukacyjnym. W przypadku przedszkolaków 
to 20 % więcej dzieci. Znalezienie i zatrudnienie 
setek nowych nauczycieli oraz rozbudowa 
lub budowa kilkudziesięciu nowych placówek 
to działania wymagające czasu i ogromnych 
środków idących w miliardy złotych.

Budowa przedszkola dla 200 dzieci 
w obecnym standardzie to koszt kilkunastu 
milionów złotych, szkoły podstawowej 
dla 1 tys. dzieci to kilkadziesiąt milionów 
i kilka lat od momentu uruchomienia 
do oddania inwestycji.  

Warszawa z innymi miastami konsekwentnie 
wspiera także zmiany prawne, które pozwolą 
zatrudniać medyków i nauczycieli z Ukrainy. 
Zmiany prawne są też niezbędne dla otwarcia 
wielu innych zawodów na obcokrajowców, 
których przybywa w mieście. Niezbędne są 
także zmiany podatkowe, które odwrócą 
trend ograniczania finansów polskich miast. 
Podatki wszystkich, także nowych mieszkańców 
Warszawy powinny w jak największej części 
pozostawać w mieście, aby służyć wszystkim 
jego mieszkańcom.
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*Powiadomienia zostały wprowadzone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutym br. Wobec obywateli 
  Ukrainy, którzy byli w Polsce przed 24 lutym stosuje się oświadczenia. W praktyce obie kategorie nakładają się na siebie, a tym samym
  łączna liczba zatrudnionych po 24 lutym wynosi ponad 30 tys.
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24 lutego Rosja rozpoczęła agresję militarną w Ukrainie, a pierwsi uchodźcy przekroczyli 
granicę Polski z Ukrainą. Na początku marca liczba dziennych przekroczeń granicy 
w stronę Polski sięgała 130 tys. Dla porównania: w 2021 r. średnio do Polski 
wjeżdżało dziennie około 11 tys. osób.

Pierwsza duża fala dotarła do stolicy kilka dni po otwarciu granicy: od 28 lutego do 9 marca 
do miasta przyjechało ponad 300 tys. osób. W kolejnych tygodniach było to już prawie 
600 tys. osób, którym trzeba było udzielić pomocy: od zwykłej informacji po opiekę 
w szpitalu. Dla porównania: kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wywołała fala 
1 mln uchodźców, którzy napływali do Europy przez niemal cały rok. 

W sumie przez miasto „przeszło” do końca maja prawie 800 tys. osób, co odpowiada 
ok. 40% całej populacji Warszawy.
 
W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało dłużej niż kilka dni około 
300 tys. osób. Od maja widoczny jest jednak stopniowy trend wyjazdu z miasta: 
w inne miejsca Polski albo zagranicę, w tym powroty na Ukrainę. Realny szacunek 
liczby nowych mieszkańców będzie możliwy po okresie wakacyjnym. Głównym czynnikiem 
decyzji o wyjeździe lub pozostaniu będzie rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie, 
oraz szanse na znalezienie pracy i mieszkania w Polsce.   

Bilans pomocy dla setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci wydaje się pozytywny. 
Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości zaangażowali się w pomoc uchodźcom. 
W badaniu  przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym 
miesiącu kryzysu 74 % warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie 
w pomoc dla uchodźców. Najczęstszymi formami wsparcia był udział w zbiórkach 
rzeczowych i wsparcie finansowe. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odebrali też 
decyzje miasta o przyjmowaniu ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a także 
udostępnienie im darmowego transportu.

Pomoc miasta
Działania Urzędu m.st. Warszawy koncentrowały 
się na organizacji i koordynacji wsparcia przede 
wszystkim dla uchodźców, a także dla tysięcy 
wolontariuszy, którzy bezpośrednio nieśli pomoc 
lub wspierali urzędników miejskich w działaniach. 

Ze względu na oddolny charakter pomocy jej 
skala nie jest możliwa do pełnego oszacowania. 
Wsparcie organizowały osoby prywatne, 
organizacje pozarządowe, firmy czy uczelnie. 
Poniższe liczby dotyczą tych działań, w które 
zaangażowane były bezpośrednio służby 
miasta: biura, dzielnice, jednostki podległe 
miastu, w tym Straż Miejska, oraz spółki 
miejskie w okresie od 24 lutego do 30 maja.

W trzech punktach recepcyjnych na Dworcu 
Wschodnim, Zachodnim oraz Centrum 
Wielokulturowym (punkt na Dworcu Gdańskim 
działał krótko) udzielono do końca maja pomocy 
łącznie 338 tys. osobom. W punktach zaanga-
żowanych było ponad 14 tys. wolontariuszy 
i wolontariuszek. W poniedziałek 7 marca 
na Dworcu Zachodnim udzielono pomocy 
rekordowej liczbie 20 tys. osób. 

Ponieważ infrastruktura kolejowa, w tym dworce 
i ich bezpośrednie otoczenie (np. parkingi), nie 
znajdują się pod nadzorem instytucji miejskich, 
lecz spółek należących do Grupy PKP, możliwości 
i skala działania miasta w tych punktach były 
zależne od zgód właścicieli obiektów i terenów. 

Podobna sytuacja dotyczyła też możliwości 
uruchamiania zasobów policji, państwowej 
straży pożarnej czy ochotniczych hufców pracy, 
które to służby podlegają organom rządowym 
i wojewodzie.  

Zarząd Transportu Miejskiego wykonał prawie 
3800 specjalnych kursów między punktami 
recepcyjnymi a punktami noclegowymi 
przewożąc 94 tys. osób.  919 kursów (28 tys. 
osób) na zlecenie urzędu miasta, a 2878 kursów 
(66 tys. osób) na zlecenie wojewody mazo-
wieckiego. W najintensywniejszym okresie 
między 6 a 17 marca miejskie autobusy 
wykonały 774 kursy dla 28 tys. osób. 

Miejskie punkty noclegowe zapewniły łącznie 
prawie 160 tys. osobo-noclegów w 33 lokaliza-
cjach. W szczycie kryzysu miasto dysponowało 
3201 miejscami dziennie. 

Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 
5301 ofert mieszkań dla uchodźców. Po weryfi-
kacji ponad 1000 mieszkań zostało zasiedlonych. 

Niewielka, na tle liczby uchodźców, liczba 
miejskich punktów pobytowych pokazuje jak 
wielka była skala pomocy osób prywatnych 
oraz ukraińskich rodzin i znajomych, którzy 
przebywali w mieście przed 24 lutym. 

Do końca maja złożono 13 tys. wniosków 
w ramach świadczenia 40+ na pokrycie 
kosztów pobytu obywateli i obywatelek 
Ukrainy na kwotę ponad 27 mln złotych.

Od samego początku miasto zorganizowało 
punkty medyczne, w których udzielono 
pomocy prawie 4 tys. osób. W miejskich 
szpitalach hospitalizowano ponad 1 tys. osób 
– w samym szpitalu bielańskim 270 osób. 

Ponad 4 tys. dorosłych i 5,6 tys. dzieci skorzystało 
z porad i wizyt w warszawskim lecznictwie 
otwartym. W przyjęciach dzieci prym wiódł 
Warszawski Szpital dla Dzieci. 

Na świat przyszło w miejskich szpitalach 
146 dzieci. Najwięcej w Centrum Medycznym 
„Żelazna” – 55 dzieci.   

Miasto we współpracy ze spółkami miejskimi, 
przede wszystkim MPWiK, zorganizowało też 
transporty z pomocą humanitarną. Łącznie na 
Ukrainę, głównie do Kijowa, trafiło ponad 4 tys. 
palet żywności, artykułów higienicznych i innych. 
Pochodziły one ze zbiórek i darów mieszkańców, 
firm oraz organizacji pomocowych z Warszawy, 
a także innych miast polskich i europejskich. 
 

Ilu uchodźców 
jest w Warszawie?

Od początku wojny minęły trzy miesiące. Od tego 
czasu granicę Polski z Ukrainą przekroczyło 
ponad 3,7 mln osób. Z początkiem maja zaryso-
wał się wyraźny trend odwrotny. Według danych 
Straży Granicznej odnotowuje się więcej 
przekroczeń w stronę Ukrainy, niż Polski. 
Ruch ne�o (różnica między wjazdami a wyjazda-
mi) wynosiła na koniec maja 2 mln osób. 
Przyjmujemy zatem, że około 2 mln osób 
przekroczyło granicę lądową z Ukrainą i nie 
wróciło z powrotem. To jednak nie oznacza, 
że 2 mln jest na stałe w Polsce. Część z tej grupy 
pojechała dalej na zachód Europy korzystając 
z otwartych granic UE. 

Liczba osób, która została na dłużej w Polsce 
mieści się najprawdopodobniej w przedziale 
ok 1,1 mln – tyle osób zarejestrowało się, 
czyli złożyło wniosek o nadanie statusu UKR. 
Około 400 tys. osób, czyli 30 %, pozostaje 
zapewne bez rejestracji. Liczba ta zmienia się 
cały czas. Ze względu na koniec roku szkolnego 
na Ukrainie 31 maja, dzieci, które pozostały 

w ukraińskim systemie edukacji i mają dokąd 
wrócić, wyjeżdżają na wakacje. Koniec sierpnia 
i wrzesień przyniesie nowy, pełniejszy obraz 
sytuacji. 

W statystykach ogólnopolskich widać było 
w maju mocny spadek rejestracji uchodźców. 
O ile w marcu było to średnio około 50 tys. 
dziennie, w kwietniu liczba ta spadła do 
około 30 tys. to od maja jest to około 5 tys. 
dziennie. Spadająca dynamika rejestracji 
sugeruje, że zdecydowana większość tych, 
którzy rozważali pozostanie w Polsce na 
dłużej otrzymała już numer PESEL.

Liczba osób, która zarejestrowała się 
w Warszawie od 15 marca wynosi 111 tys. 
Jest to 10% rejestracji ogólnopolskich i 50% 
rejestracji w całym regionie mazowieckim. 
W dziewięciu powiatach warszawskiego 
obszaru metropolitarnego zarejestrowanych 
jest kolejne 60 tys. osób Można zatem 
założyć, że 170 tys. osób ma w różnej formie 

związek z miastem. Kolejne kilkadziesiąt 
tysięcy (ok. 30% ponad rejestracje) pozostaje 
bez rejestracji czekając na rozwój wydarzeń.

Rekordowym dniem dla rejestracji była środa 
6 kwietnia, kiedy w całej Warszawie przyjęto 
4300 wniosków o rejestrację. 

Najwięcej osób rejestrowało się na Stadionie 
Narodowym: 61 tys. osób. Wśród urzędów 
dzielnic pierwsze miejsce  należało do Moko-
towa – ponad 7 tys. wniosków – a najmniej 
osób złożyło wniosek w urzędzie dzielnicy 
Rembertów – 1237.  

Na podstawie danych z rejestracji możemy 
lepiej poznać kim są nowi mieszkańcy 
Warszawy i jej okolic. Musimy jednak pamiętać, 
że sam fakt rejestracji nie musi zawsze oznaczać 
stałego pobytu w Warszawie, tak jak brak 
numeru PESEL nie jest tożsamy z brakiem 
pobytu w mieście. Trzeba jednak założyć, 
że fakt rejestracji jest w przeważającej mierze 
wskaźnikiem intencji pozostania w mieście 
przynajmniej na jakiś czas. Proces rejestracji 
odbywał się w całej Polsce i osoby, które 
przebywały w innych województwach nie 
miały potrzeby przyjeżdżać do Warszawy. 

Analizując rejestr wniosków złożonych 
w m.st. Warszawie, w całej grupie nowych 
mieszkańców miasta dominują dorosłe kobiety, 
których jest ponad 56 tys. Ponad 30 tys. z nich 
(60%) to osoby wieku 25-45 lat. Razem z 22 tys. 
dziewcząt płeć żeńska stanowi ponad 70% 
całej grupy zarejestrowanej w Warszawie.

Chłopców jest 22 tys., a dorosłych mężczyzn 
niewiele ponad 8 tys. Wynika to z regulacji 
prawnych na Ukrainie: mężczyźni w wieku 
18-65 lat są w wieku poborowym i mają zakaz 
wyjazdu z Ukrainy. Ci, którzy są w Polsce to 
głównie seniorzy, których mamy ponad 1103, 
albo studenci, którzy mieli prawo powrotu 
i dokończenia studiów.  

Najstarsza osoba zarejestrowana 
w Warszawie urodziła się w 1924 r. (kobieta) 
i 1925 r. (mężczyzna) 

Dzieci w wieku 0-3 mamy w Warszawie 6,5 tys. 
po równo chłopców i dziewczynek, z czego 
145 urodziło się w miejskich szpitalach. 
Trochę ponad 200 dzieci uczęszcza 
do miejskich żłobków. 

Dzieci wieku przedszkolnym mamy ponad 10 tys. 
(5200 chłopców i tyle samo dziewczynek), 
a w wieku szkolnym ponad 22 tys. (rozkład 
między dziewczynki i chłopców po połowie). 
Liczba zarejestrowanej młodzieży w wieku 
szkoły średniej to 9 tys. W tej grupie dominują 
dziewczyny – ponad 5 tys. – przy mniej niż 4 tys. 
chłopców. 
 
Do miejskich placówek edukacyjnych uczęszcza 
ponad 17 tys. dzieci. W całej Polsce jest to 
195 tys. dzieci i młodzieży. Na Warszawę 
przypada zatem 9% tej grupy. 

Grupa ta składa się zarówno z dzieci i młodzieży 
zarejestrowanej, jak i tej, która nie posiada 
numeru PESEL nadanego po 15 marca 2022 r. 
Według danych z miejskich placówek oświa-
towych nawet połowa dzieci nie posiadała 
pod koniec maja numeru PESEL. 

Około połowy dzieci w wieku szkolnym 
pozostawała zatem w ukraińskim systemie 
edukacji zdalnej, który zakończył rok szkolny 
31 maja.

Najwięcej dzieci ukraińskich uczęszcza do szkół 
podstawowych – ponad 10 tys. Miasto zorga-
nizowało w 77 publicznych szkołach podstawo-
wych 129 oddziałów przygotowawczych oraz 
22 oddziały w 14 szkołach ponadpodstawowych. 
  
Mniej dzieci jest w szkołach ponadpodstawo-
wych. To ponad 1400 dzieci. W całej Polsce 
jest to 17 tys. 

Do warszawskich przedszkoli uczęszcza około  
5 tys. ukraińskich dzieci (w Polsce 42 tys.) 
czyli około 10 % wszystkich warszawskich 
przedszkolaków.  

Wśród dorosłych istotne są dwie grupy. 
Seniorzy i osoby w wieku produkcyjnym.

Tych pierwszych zarejestrowało się w Warsza-
wie do końca maja niecałe 5 tys.: 3735 kobiet 
i 1103 mężczyzn. W całej Polsce jest to 

ponad 44 tys. osób z wyraźną dominacją 
kobiet (34,5 tys.).

Osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnym 
do podjęcia pracy, zarejestrowało się 
w Warszawie 57 tys., czyli trochę ponad 
połowa wszystkich. W grupie tej dominują 
kobiety. Mężczyzn jest zaledwie 7 tys. W grupie 
kobiet dominują z kolei jak już wspomniano 
osoby w wieku 25-45 lat. Jest ich 30 tys.  

Co bardzo ważne ponad 35 % osób z tej 
grupy znalazło już pracę. Do końca maja 
do UP w Warszawie wpłynęło ponad 19 tys. 
powiadomień* o zatrudnieniu obywatela/ki 
Ukrainy, co jest bardzo dobrym wynikiem 
i pozwala tym osobom na integrację społeczną, 
a także wnoszenie wkładu podatkowego 
do budżetu miasta, z których finansowane są 
usługi dla mieszkańców. 

Co dalej?
Trzy miesiące, które minęły od agresji Rosji 
na Ukrainie były największym kryzysem 
uchodźczym w Polsce po II wojnie światowej 
i zarazem jednym z największych w Europie. 
Wyzwaniem, przed którym stanęło miasto 
była nie tylko skala napływu osób, ale i czas 
w jakim do tego doszło. W zaledwie kilka 
tygodni mieszkańcy i miasto musiało sprostać 
wyzwaniu, na które nikt nie był gotowy.

Elastyczność i odporność Warszawy i jej 
mieszkańców przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Miasto otrzymało wsparcie nie tylko od 
samych mieszkańców, ale i biznesu, który 
organizował zbiórki lub oferował przestrzenie 
biurowe na potrzeby tymczasowych punktów 
noclegowych. Miasto otrzymało też ogromne 
wsparcie od międzynarodowych organizacji 
takich jak UNHCR, UNICEF, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IMO) czy Norweska 
Rada ds. Uchodźców.  Na miejscu były jak 
zawsze nie tylko warszawskie organizacje 
pozarządowe, ale i te które działają w skali 
międzynarodowej: PAH, PCPM czy WOŚP. 

Zaangażowane były także miasta partnerskie 
Warszawy w Europie oraz te, które przyłączyły 
się do Paktu Wolnych Miast. Przysyłały pomoc 
rzeczową i na bieżąco konsultowały możliwo-
ści wsparcia.  

Otwartość i życzliwość mieszkańców Warszawy 
zbudowała globalną markę miasta, 
która zwiększa nie tylko widoczność, 
ale i zainteresowanie Warszawą na świecie.  

Warszawa staje się miastem prawdziwie 
wielokulturowym i różnorodnym. Nowi miesz-
kańcy wniosą nową energię, zwiększą różno-
rodność i odmłodzą miasto. Są wartością, 
którą trudno przecenić. 

Przed Warszawą staje teraz jednak ogromne 
wyzwanie: jak zintegrować nowych miesz-

kańców, którzy stanowią około 10% obecnej 
populacji miasta, zachowując przy tym 
obecną jakość usług i komfortu życia? 

Problem ten dotyczy wszystkich obszarów 
funkcjonowania Warszawy: od transportu 
miejskiego, przez edukację po bezpieczeństwo 
publiczne. 

Problemem jest zarówno krótki czas na 
działania, jak i brak rozwiązań systemowych, 
w tym finansowych. Dla przykładu istniejąca 
infrastruktura szkolna jest na granicy swoich 
możliwości. Liczba nowych 23 tys. dzieci 
w wieku szkoły podstawowej, które zostały 
zarejestrowane w mieście, to prawie 18 % 
więcej dzieci w warszawskim systemie 
edukacyjnym. W przypadku przedszkolaków 
to 20 % więcej dzieci. Znalezienie i zatrudnienie 
setek nowych nauczycieli oraz rozbudowa 
lub budowa kilkudziesięciu nowych placówek 
to działania wymagające czasu i ogromnych 
środków idących w miliardy złotych.

Budowa przedszkola dla 200 dzieci 
w obecnym standardzie to koszt kilkunastu 
milionów złotych, szkoły podstawowej 
dla 1 tys. dzieci to kilkadziesiąt milionów 
i kilka lat od momentu uruchomienia 
do oddania inwestycji.  

Warszawa z innymi miastami konsekwentnie 
wspiera także zmiany prawne, które pozwolą 
zatrudniać medyków i nauczycieli z Ukrainy. 
Zmiany prawne są też niezbędne dla otwarcia 
wielu innych zawodów na obcokrajowców, 
których przybywa w mieście. Niezbędne są 
także zmiany podatkowe, które odwrócą 
trend ograniczania finansów polskich miast. 
Podatki wszystkich, także nowych mieszkańców 
Warszawy powinny w jak największej części 
pozostawać w mieście, aby służyć wszystkim 
jego mieszkańcom.
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24 lutego Rosja rozpoczęła agresję militarną w Ukrainie, a pierwsi uchodźcy przekroczyli 
granicę Polski z Ukrainą. Na początku marca liczba dziennych przekroczeń granicy 
w stronę Polski sięgała 130 tys. Dla porównania: w 2021 r. średnio do Polski 
wjeżdżało dziennie około 11 tys. osób.

Pierwsza duża fala dotarła do stolicy kilka dni po otwarciu granicy: od 28 lutego do 9 marca 
do miasta przyjechało ponad 300 tys. osób. W kolejnych tygodniach było to już prawie 
600 tys. osób, którym trzeba było udzielić pomocy: od zwykłej informacji po opiekę 
w szpitalu. Dla porównania: kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wywołała fala 
1 mln uchodźców, którzy napływali do Europy przez niemal cały rok. 

W sumie przez miasto „przeszło” do końca maja prawie 800 tys. osób, co odpowiada 
ok. 40% całej populacji Warszawy.
 
W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało dłużej niż kilka dni około 
300 tys. osób. Od maja widoczny jest jednak stopniowy trend wyjazdu z miasta: 
w inne miejsca Polski albo zagranicę, w tym powroty na Ukrainę. Realny szacunek 
liczby nowych mieszkańców będzie możliwy po okresie wakacyjnym. Głównym czynnikiem 
decyzji o wyjeździe lub pozostaniu będzie rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie, 
oraz szanse na znalezienie pracy i mieszkania w Polsce.   

Bilans pomocy dla setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci wydaje się pozytywny. 
Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości zaangażowali się w pomoc uchodźcom. 
W badaniu  przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym 
miesiącu kryzysu 74 % warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie 
w pomoc dla uchodźców. Najczęstszymi formami wsparcia był udział w zbiórkach 
rzeczowych i wsparcie finansowe. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odebrali też 
decyzje miasta o przyjmowaniu ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a także 
udostępnienie im darmowego transportu.

Pomoc miasta
Działania Urzędu m.st. Warszawy koncentrowały 
się na organizacji i koordynacji wsparcia przede 
wszystkim dla uchodźców, a także dla tysięcy 
wolontariuszy, którzy bezpośrednio nieśli pomoc 
lub wspierali urzędników miejskich w działaniach. 

Ze względu na oddolny charakter pomocy jej 
skala nie jest możliwa do pełnego oszacowania. 
Wsparcie organizowały osoby prywatne, 
organizacje pozarządowe, firmy czy uczelnie. 
Poniższe liczby dotyczą tych działań, w które 
zaangażowane były bezpośrednio służby 
miasta: biura, dzielnice, jednostki podległe 
miastu, w tym Straż Miejska, oraz spółki 
miejskie w okresie od 24 lutego do 30 maja.

W trzech punktach recepcyjnych na Dworcu 
Wschodnim, Zachodnim oraz Centrum 
Wielokulturowym (punkt na Dworcu Gdańskim 
działał krótko) udzielono do końca maja pomocy 
łącznie 338 tys. osobom. W punktach zaanga-
żowanych było ponad 14 tys. wolontariuszy 
i wolontariuszek. W poniedziałek 7 marca 
na Dworcu Zachodnim udzielono pomocy 
rekordowej liczbie 20 tys. osób. 

Ponieważ infrastruktura kolejowa, w tym dworce 
i ich bezpośrednie otoczenie (np. parkingi), nie 
znajdują się pod nadzorem instytucji miejskich, 
lecz spółek należących do Grupy PKP, możliwości 
i skala działania miasta w tych punktach były 
zależne od zgód właścicieli obiektów i terenów. 

Podobna sytuacja dotyczyła też możliwości 
uruchamiania zasobów policji, państwowej 
straży pożarnej czy ochotniczych hufców pracy, 
które to służby podlegają organom rządowym 
i wojewodzie.  

Zarząd Transportu Miejskiego wykonał prawie 
3800 specjalnych kursów między punktami 
recepcyjnymi a punktami noclegowymi 
przewożąc 94 tys. osób.  919 kursów (28 tys. 
osób) na zlecenie urzędu miasta, a 2878 kursów 
(66 tys. osób) na zlecenie wojewody mazo-
wieckiego. W najintensywniejszym okresie 
między 6 a 17 marca miejskie autobusy 
wykonały 774 kursy dla 28 tys. osób. 

Miejskie punkty noclegowe zapewniły łącznie 
prawie 160 tys. osobo-noclegów w 33 lokaliza-
cjach. W szczycie kryzysu miasto dysponowało 
3201 miejscami dziennie. 

Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 
5301 ofert mieszkań dla uchodźców. Po weryfi-
kacji ponad 1000 mieszkań zostało zasiedlonych. 

Niewielka, na tle liczby uchodźców, liczba 
miejskich punktów pobytowych pokazuje jak 
wielka była skala pomocy osób prywatnych 
oraz ukraińskich rodzin i znajomych, którzy 
przebywali w mieście przed 24 lutym. 

Do końca maja złożono 13 tys. wniosków 
w ramach świadczenia 40+ na pokrycie 
kosztów pobytu obywateli i obywatelek 
Ukrainy na kwotę ponad 27 mln złotych.

Od samego początku miasto zorganizowało 
punkty medyczne, w których udzielono 
pomocy prawie 4 tys. osób. W miejskich 
szpitalach hospitalizowano ponad 1 tys. osób 
– w samym szpitalu bielańskim 270 osób. 

Ponad 4 tys. dorosłych i 5,6 tys. dzieci skorzystało 
z porad i wizyt w warszawskim lecznictwie 
otwartym. W przyjęciach dzieci prym wiódł 
Warszawski Szpital dla Dzieci. 

Na świat przyszło w miejskich szpitalach 
146 dzieci. Najwięcej w Centrum Medycznym 
„Żelazna” – 55 dzieci.   

Miasto we współpracy ze spółkami miejskimi, 
przede wszystkim MPWiK, zorganizowało też 
transporty z pomocą humanitarną. Łącznie na 
Ukrainę, głównie do Kijowa, trafiło ponad 4 tys. 
palet żywności, artykułów higienicznych i innych. 
Pochodziły one ze zbiórek i darów mieszkańców, 
firm oraz organizacji pomocowych z Warszawy, 
a także innych miast polskich i europejskich. 
 

Ilu uchodźców 
jest w Warszawie?

Od początku wojny minęły trzy miesiące. Od tego 
czasu granicę Polski z Ukrainą przekroczyło 
ponad 3,7 mln osób. Z początkiem maja zaryso-
wał się wyraźny trend odwrotny. Według danych 
Straży Granicznej odnotowuje się więcej 
przekroczeń w stronę Ukrainy, niż Polski. 
Ruch ne�o (różnica między wjazdami a wyjazda-
mi) wynosiła na koniec maja 2 mln osób. 
Przyjmujemy zatem, że około 2 mln osób 
przekroczyło granicę lądową z Ukrainą i nie 
wróciło z powrotem. To jednak nie oznacza, 
że 2 mln jest na stałe w Polsce. Część z tej grupy 
pojechała dalej na zachód Europy korzystając 
z otwartych granic UE. 

Liczba osób, która została na dłużej w Polsce 
mieści się najprawdopodobniej w przedziale 
ok 1,1 mln – tyle osób zarejestrowało się, 
czyli złożyło wniosek o nadanie statusu UKR. 
Około 400 tys. osób, czyli 30 %, pozostaje 
zapewne bez rejestracji. Liczba ta zmienia się 
cały czas. Ze względu na koniec roku szkolnego 
na Ukrainie 31 maja, dzieci, które pozostały 

w ukraińskim systemie edukacji i mają dokąd 
wrócić, wyjeżdżają na wakacje. Koniec sierpnia 
i wrzesień przyniesie nowy, pełniejszy obraz 
sytuacji. 

W statystykach ogólnopolskich widać było 
w maju mocny spadek rejestracji uchodźców. 
O ile w marcu było to średnio około 50 tys. 
dziennie, w kwietniu liczba ta spadła do 
około 30 tys. to od maja jest to około 5 tys. 
dziennie. Spadająca dynamika rejestracji 
sugeruje, że zdecydowana większość tych, 
którzy rozważali pozostanie w Polsce na 
dłużej otrzymała już numer PESEL.

Liczba osób, która zarejestrowała się 
w Warszawie od 15 marca wynosi 111 tys. 
Jest to 10% rejestracji ogólnopolskich i 50% 
rejestracji w całym regionie mazowieckim. 
W dziewięciu powiatach warszawskiego 
obszaru metropolitarnego zarejestrowanych 
jest kolejne 60 tys. osób Można zatem 
założyć, że 170 tys. osób ma w różnej formie 

związek z miastem. Kolejne kilkadziesiąt 
tysięcy (ok. 30% ponad rejestracje) pozostaje 
bez rejestracji czekając na rozwój wydarzeń.

Rekordowym dniem dla rejestracji była środa 
6 kwietnia, kiedy w całej Warszawie przyjęto 
4300 wniosków o rejestrację. 

Najwięcej osób rejestrowało się na Stadionie 
Narodowym: 61 tys. osób. Wśród urzędów 
dzielnic pierwsze miejsce  należało do Moko-
towa – ponad 7 tys. wniosków – a najmniej 
osób złożyło wniosek w urzędzie dzielnicy 
Rembertów – 1237.  

Na podstawie danych z rejestracji możemy 
lepiej poznać kim są nowi mieszkańcy 
Warszawy i jej okolic. Musimy jednak pamiętać, 
że sam fakt rejestracji nie musi zawsze oznaczać 
stałego pobytu w Warszawie, tak jak brak 
numeru PESEL nie jest tożsamy z brakiem 
pobytu w mieście. Trzeba jednak założyć, 
że fakt rejestracji jest w przeważającej mierze 
wskaźnikiem intencji pozostania w mieście 
przynajmniej na jakiś czas. Proces rejestracji 
odbywał się w całej Polsce i osoby, które 
przebywały w innych województwach nie 
miały potrzeby przyjeżdżać do Warszawy. 

Analizując rejestr wniosków złożonych 
w m.st. Warszawie, w całej grupie nowych 
mieszkańców miasta dominują dorosłe kobiety, 
których jest ponad 56 tys. Ponad 30 tys. z nich 
(60%) to osoby wieku 25-45 lat. Razem z 22 tys. 
dziewcząt płeć żeńska stanowi ponad 70% 
całej grupy zarejestrowanej w Warszawie.

Chłopców jest 22 tys., a dorosłych mężczyzn 
niewiele ponad 8 tys. Wynika to z regulacji 
prawnych na Ukrainie: mężczyźni w wieku 
18-65 lat są w wieku poborowym i mają zakaz 
wyjazdu z Ukrainy. Ci, którzy są w Polsce to 
głównie seniorzy, których mamy ponad 1103, 
albo studenci, którzy mieli prawo powrotu 
i dokończenia studiów.  

Najstarsza osoba zarejestrowana 
w Warszawie urodziła się w 1924 r. (kobieta) 
i 1925 r. (mężczyzna) 

Dzieci w wieku 0-3 mamy w Warszawie 6,5 tys. 
po równo chłopców i dziewczynek, z czego 
145 urodziło się w miejskich szpitalach. 
Trochę ponad 200 dzieci uczęszcza 
do miejskich żłobków. 

Dzieci wieku przedszkolnym mamy ponad 10 tys. 
(5200 chłopców i tyle samo dziewczynek), 
a w wieku szkolnym ponad 22 tys. (rozkład 
między dziewczynki i chłopców po połowie). 
Liczba zarejestrowanej młodzieży w wieku 
szkoły średniej to 9 tys. W tej grupie dominują 
dziewczyny – ponad 5 tys. – przy mniej niż 4 tys. 
chłopców. 
 
Do miejskich placówek edukacyjnych uczęszcza 
ponad 17 tys. dzieci. W całej Polsce jest to 
195 tys. dzieci i młodzieży. Na Warszawę 
przypada zatem 9% tej grupy. 

Grupa ta składa się zarówno z dzieci i młodzieży 
zarejestrowanej, jak i tej, która nie posiada 
numeru PESEL nadanego po 15 marca 2022 r. 
Według danych z miejskich placówek oświa-
towych nawet połowa dzieci nie posiadała 
pod koniec maja numeru PESEL. 

Około połowy dzieci w wieku szkolnym 
pozostawała zatem w ukraińskim systemie 
edukacji zdalnej, który zakończył rok szkolny 
31 maja.

Najwięcej dzieci ukraińskich uczęszcza do szkół 
podstawowych – ponad 10 tys. Miasto zorga-
nizowało w 77 publicznych szkołach podstawo-
wych 129 oddziałów przygotowawczych oraz 
22 oddziały w 14 szkołach ponadpodstawowych. 
  
Mniej dzieci jest w szkołach ponadpodstawo-
wych. To ponad 1400 dzieci. W całej Polsce 
jest to 17 tys. 

Do warszawskich przedszkoli uczęszcza około  
5 tys. ukraińskich dzieci (w Polsce 42 tys.) 
czyli około 10 % wszystkich warszawskich 
przedszkolaków.  

Wśród dorosłych istotne są dwie grupy. 
Seniorzy i osoby w wieku produkcyjnym.

Tych pierwszych zarejestrowało się w Warsza-
wie do końca maja niecałe 5 tys.: 3735 kobiet 
i 1103 mężczyzn. W całej Polsce jest to 

ponad 44 tys. osób z wyraźną dominacją 
kobiet (34,5 tys.).

Osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnym 
do podjęcia pracy, zarejestrowało się 
w Warszawie 57 tys., czyli trochę ponad 
połowa wszystkich. W grupie tej dominują 
kobiety. Mężczyzn jest zaledwie 7 tys. W grupie 
kobiet dominują z kolei jak już wspomniano 
osoby w wieku 25-45 lat. Jest ich 30 tys.  

Co bardzo ważne ponad 35 % osób z tej 
grupy znalazło już pracę. Do końca maja 
do UP w Warszawie wpłynęło ponad 19 tys. 
powiadomień* o zatrudnieniu obywatela/ki 
Ukrainy, co jest bardzo dobrym wynikiem 
i pozwala tym osobom na integrację społeczną, 
a także wnoszenie wkładu podatkowego 
do budżetu miasta, z których finansowane są 
usługi dla mieszkańców. 

Co dalej?
Trzy miesiące, które minęły od agresji Rosji 
na Ukrainie były największym kryzysem 
uchodźczym w Polsce po II wojnie światowej 
i zarazem jednym z największych w Europie. 
Wyzwaniem, przed którym stanęło miasto 
była nie tylko skala napływu osób, ale i czas 
w jakim do tego doszło. W zaledwie kilka 
tygodni mieszkańcy i miasto musiało sprostać 
wyzwaniu, na które nikt nie był gotowy.

Elastyczność i odporność Warszawy i jej 
mieszkańców przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia. Miasto otrzymało wsparcie nie tylko od 
samych mieszkańców, ale i biznesu, który 
organizował zbiórki lub oferował przestrzenie 
biurowe na potrzeby tymczasowych punktów 
noclegowych. Miasto otrzymało też ogromne 
wsparcie od międzynarodowych organizacji 
takich jak UNHCR, UNICEF, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IMO) czy Norweska 
Rada ds. Uchodźców.  Na miejscu były jak 
zawsze nie tylko warszawskie organizacje 
pozarządowe, ale i te które działają w skali 
międzynarodowej: PAH, PCPM czy WOŚP. 

Zaangażowane były także miasta partnerskie 
Warszawy w Europie oraz te, które przyłączyły 
się do Paktu Wolnych Miast. Przysyłały pomoc 
rzeczową i na bieżąco konsultowały możliwo-
ści wsparcia.  

Otwartość i życzliwość mieszkańców Warszawy 
zbudowała globalną markę miasta, 
która zwiększa nie tylko widoczność, 
ale i zainteresowanie Warszawą na świecie.  

Warszawa staje się miastem prawdziwie 
wielokulturowym i różnorodnym. Nowi miesz-
kańcy wniosą nową energię, zwiększą różno-
rodność i odmłodzą miasto. Są wartością, 
którą trudno przecenić. 

Przed Warszawą staje teraz jednak ogromne 
wyzwanie: jak zintegrować nowych miesz-

kańców, którzy stanowią około 10% obecnej 
populacji miasta, zachowując przy tym 
obecną jakość usług i komfortu życia? 

Problem ten dotyczy wszystkich obszarów 
funkcjonowania Warszawy: od transportu 
miejskiego, przez edukację po bezpieczeństwo 
publiczne. 

Problemem jest zarówno krótki czas na 
działania, jak i brak rozwiązań systemowych, 
w tym finansowych. Dla przykładu istniejąca 
infrastruktura szkolna jest na granicy swoich 
możliwości. Liczba nowych 23 tys. dzieci 
w wieku szkoły podstawowej, które zostały 
zarejestrowane w mieście, to prawie 18 % 
więcej dzieci w warszawskim systemie 
edukacyjnym. W przypadku przedszkolaków 
to 20 % więcej dzieci. Znalezienie i zatrudnienie 
setek nowych nauczycieli oraz rozbudowa 
lub budowa kilkudziesięciu nowych placówek 
to działania wymagające czasu i ogromnych 
środków idących w miliardy złotych.

Budowa przedszkola dla 200 dzieci 
w obecnym standardzie to koszt kilkunastu 
milionów złotych, szkoły podstawowej 
dla 1 tys. dzieci to kilkadziesiąt milionów 
i kilka lat od momentu uruchomienia 
do oddania inwestycji.  

Warszawa z innymi miastami konsekwentnie 
wspiera także zmiany prawne, które pozwolą 
zatrudniać medyków i nauczycieli z Ukrainy. 
Zmiany prawne są też niezbędne dla otwarcia 
wielu innych zawodów na obcokrajowców, 
których przybywa w mieście. Niezbędne są 
także zmiany podatkowe, które odwrócą 
trend ograniczania finansów polskich miast. 
Podatki wszystkich, także nowych mieszkańców 
Warszawy powinny w jak największej części 
pozostawać w mieście, aby służyć wszystkim 
jego mieszkańcom. warszawiaków 

i warszawianek 
zaangażowało się 
w pomoc 
dla uchodźców

74% 

noclegów 
zapewniły 
miejskie 
punkty pobytu

160
tys.

wolontariuszy 
i wolontariuszek 
zaangażowane było 
w pomoc miastu

14
tys.

Ponad

tylu uchodźców 
przebywało dłużej 
niż 3 dni w Warszawie 
i okolicach 
w szczycie kryzysu 
w marcu

300
tys.

Ponad

tylu 
uchodźców
„przeszło” 
przez miasto

800
tys.

Prawie

Od 24 lutego do 31 maja tego roku:

tyle osób 
otrzymało PESEL 
w Warszawie 
i powiatach 
metropolii

170
tys.

obywatelek Ukrainy 
zarejestrowanych 
w Warszawie 
w wieku produkcyjnym 
znalazło już zatrudnienie

36% 

dzieci 
urodziło się 
w warszawskich 
szpitalach 

145

dzieci ukraińskich 
znalazło miejsce 
w warszawskich 
szkołach podstawowych

10
tys.

Ponad

nadal nie jest 
zarejestrowanych
51% to dorosłe kobiety 
wobec 8% mężczyzn
41% to dzieci 
w wieku 0-18 lat

30% 
Około

Opracowanie: Biuro Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy. Stan na 31 maja 2022 r.
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