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Wstęp 
 

Z ogromnym zaniepokojeniem i przerażeniem przyjęliśmy informację dotyczącą 

niesprowokowanej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wczesnym rankiem  

24 lutego br. Granicząca z naszym województwem Ukraina została w sposób brutalny 

zaatakowana przez wojska rosyjskie. Atak na Ukrainę, który obserwujemy, nie mieści się  

w realiach współczesnego świata. W związku z rozpoczęciem akcji pomocy dla mieszkańców 

Ukrainy przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Zarząd Województwa przedstawia 

informację o podjętych działaniach oraz formach możliwej pomocy ze strony województwa, 

która skierowana jest zarówno do mieszkańców Ukrainy jak i uchodźców, którzy przybywają na 

Podkarpacie. 

Dokument stanowi aktualizację informacji Zarządu Województwa Podkarpackiego na temat 

zaangażowania samorządu województwa w pomoc dla Ukrainy, która przedkładana była pod 

obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 28 lutego 2022 r. 

 

1. Informacja o podjętych działaniach przez Marszałka i Zarząd 

Województwa Podkarpackiego  

 
Do działań pomocowych oraz ich wsparcia zaangażowane zostały departamenty Urzędu  oraz 

jednostki podległe.  

Koordynatorem działań wspierających pomoc dla Ukrainy przy Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego jest Pan Marcin Fijołek, Zastępca Dyrektora Departamentu 

Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie. 

 

Kontakt e-mail: pomoc.ukraina@podkarpackie.pl lub kontakt telefoniczny tel. 17 850 17 09 

Koordynator, przy realizacji działań pomocowych współpracuje wieloma departamentami 

Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostkami podległymi, głównie z Regionalnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Rzeszowie,  Biurem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, 

Departamentem Organizacyjno- Prawnym  oraz Kancelarią Zarządu.  

Działania te obejmują: 

✓ Uruchomienie dyżuru pracowników Biura obsługujących numer telefoniczny  

w godzinach i po godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w celu udzielania 

niezbędnej informacji, a także koordynowania dostaw materiałowych  

w udostępnionych pomieszczeniach Urzędu na ten cel. 

✓ Współpracę w zakresie pomocy kierowanej na teren Ukrainy, do obwodów 

partnerskich, a także innych instytucji z Ukrainy, które zwracają się z prośbą o pomoc.  

mailto:pomoc.ukraina@podkarpackie.pl
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✓ Koordynację współpracy w zakresie działań pomocowych z regionami partnerskimi  

z Europy zachodniej (między innymi Niemiec, Szwajcarii, Włoch) a także USA, Indii  jak 

również koordynacja w kwestii wparcia Ukrainy w obszarze działalności Marszałka 

Województwa w Komitecie Regionów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują 

się w dalszej części niniejszej informacji.  

✓ Koordynację działań, które są wspierane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego  

i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne – rozładunek i załadunek 

transportów, transport docelowy dostępnymi środkami Urzędu Marszałkowskiego  

i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 

✓ Współdziałanie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakresie: 

- koordynacji rozładunku i załadunku pomocy dla Ukrainy, 

- wsparcia dalszej dystrybucji potrzebującym.  

✓ Współpracę  z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzenia zbiórki sprzętu  

i materiałów zgodnie z opracowanym wykazem najpotrzebniejszego asortymentu.  

✓ Koordynację działań pracowników Urzędu oraz wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych w zakresie zabezpieczenia osobowego oraz transportowego 

(zabezpieczenie logistyczne do sprawnego załadunku/rozładunku/segregacji itd. na 

podstawie sporządzonego wykazu osób z Urzędu chętnych do pomocy oraz wykazu 

pojazdów które są we właściwości wojewódzki samorządowych jednostek 

organizacyjnych, a które mogą zostać użyte do transportu we wskazane miejsce na 

terenie województwa).   

✓ Utrzymywanie kontaktu z prywatnymi przedsiębiorcami/jednostkami 

samorządowymi/organizacjami pozarządowymi chcącymi przekazać pomoc 

materialną/finansową dla Ukrainy. 

✓ Uzgadnianie zakupów (zgodnie z potrzebami) przy współdziałaniu z Podkarpackim 

Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych i Departamentem Organizacyjno-

Prawnym. 

✓ Kancelaria Zarządu pozostaje w kontakcie z przedstawicielami administracji w Ukrainie, 

a także z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, na bieżąco ustala zapotrzebowanie 

regionów ukraińskich, możliwości przygotowania pomocy we wnioskowanym zakresie, 

a także wspiera organizację transportów i przygotowuje dokumentację niezbędną do 

przekazania pomocy na terytorium Ukrainy.  

✓ Obsługa e-mail: pomoc.ukraina@podkarpackie.pl, przyjmowanie zarówno próśb  

o wsparcie, jak również zgłoszeń instytucji oraz osób prywatnych, które deklarują chęć 

pomocy. Jednym z wielu efektów, było podjęcie współpracy z Klubem Seniora z Nawsia 

oraz pracownikami GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim w zakresie przygotowywania 

posiłków, które za pośrednictwem Urzędu  Marszałkowskiego przekazano dla 

potrzebujących na polsko-ukraińskiej granicy. 

 

W działania włączył się także Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który we 

współpracy z Departamentem Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej zaangażował się 

w zbiórkę w ramach pomocy charytatywnej dla dotkniętej wojną Ukrainy. Zbiórka obejmowała 

mailto:pomoc.ukraina@podkarpackie.pl
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przede wszystkim artykuły medyczne i produkty pierwszej potrzeby, które kierowane są za 

granicę polsko-ukraińską, a także przekazywane są osobom przekraczającym polską granicę, 

chroniąc się przed skutkami rosyjskiej napaści. Poprzez sortowanie przekazanych darów, 

kompletowano apteczki pierwszej pomocy, wykorzystując w tym celu woreczki uszyte w tym 

celu przede wszystkim przez uczniów podkarpackich szkół gospodarczych. Do dnia 17 marca 

udało się skompletować 3685 sztuk apteczek. Podkarpackie gminy zebrały również ok. 1000 

sztuk gotowych apteczek, kilka profesjonalnych zestawów ratowniczych, kilkadziesiąt kartonów 

artykułów medycznych w postaci opatrunków, płynów dezynfekujących, kroplówek, fartuchów 

i rękawiczek medycznych, wenflonów, strzykawek i igieł, leków przeciwbólowych  

i przeciwgorączkowych dla dzieci, artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, różnego rodzaju 

musów, deserków i napojów regeneracyjnych typu „nutridrink”. Wśród darów znalazły się także 

koce, koce ratunkowe i śpiwory, które pozwoliły na szybkie przekazanie „ciepłego okrycia” 

osobom oczekującym na granicy.  

 

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie, w Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie włączył się w organizację zbiórki wśród 

pracowników z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z terenów objętych wojną. Zbiórka 

rozpoczęła się w dniu 1 marca 2022 r. 

 

Na uwagę zasługuje także fakt, że w pomoc zaangażowali się pracownicy Urzędu, którzy na 

zasadzie wolontariatu włączali się w prace przy przygotowywaniu transportów darów dla 

potrzebujących. 

 

Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich wsparciu oraz zaangażowaniu 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych udało się zorganizować ok 30 

transportów busów z żywnością i najpotrzebniejszymi środkami, które trafiły bezpośrednio do 

uchodźców oczekujących na przekroczenie granicy oraz tych, którzy znaleźli się  

w przygranicznych punktach w Polsce. 

 

1.1 Działania pomocowe kierowane na obszar Ukrainy  

 

W oparciu o nawiązane kontakty z partnerskimi obwodami i instytucjami z Ukrainy, Marszałek 

Województwa  otrzymywał szereg próśb o wsparcie, określające bieżące zapotrzebowanie na 

wszelkiego rodzaju asortyment medyczny, ratunkowy oraz żywnościowy. W odpowiedzi na 

otrzymane prośby  we współpracy z darczyńcami zorganizowano pomoc dla następujących 

podmiotów z Ukrainy: 

 

• Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwskim  

✓ 3 transporty w dniu 28.02, 2.03, 12.03 (łącznie 4 busy i 4 przyczepki) 

✓ asortyment: m. in. żywność długoterminowa i puszki, koce, śpiwory, materace, 

karimaty, leki i środki medyczne, apteczki, odzież (w tym mundury strażackie), buty, 

agregaty prądotwórcze,  worki na piasek, środki higieniczne, latarki, spraye 
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gaśnicze, power banki, napoje proteinowe, koce ratunkowe, namiot, piły, odzież,  

w tym asortyment przekazany przez Województwo Podlaskie 

• Obwód Tarnopolski (Tarnopolska Rada Obwodowa) 

✓ 3 transporty w dniu 27.02 (ciężarówka ok. 20 palet), 2.03 (bus) oraz 4.04 (14 

palet) 

✓ asortyment: żywność długoterminowa i puszki, woda, śpiwory, karimaty, leki  

i środki medyczne, apteczki, żywność i artykuły higieniczne dla dzieci, odzież. 

• Obwód Odeski (Odeska Wojskowa Administracja Państwowa) 

✓ 2 transporty w dniu 4.03 (17 palet) oraz 12.03 (20 palet) 

✓ asortyment: żywność, woda, koce, poduszki, karimaty, artykuły medyczne. 

• Kijów (za pośrednictwem Archidiecezji Lwowskiej) 

✓ transport w dniu 5.03, 11.03 

✓ asortyment: żywność, leki, apteczki 

• Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku  

✓ 2 transporty w dniu 8.03 (bus) oraz w dniu 16.03 (bus) 

✓ asortyment: artykuły spożywcze, artykuły higieniczne, termosy, kubki, pendrivy, 

powerbanki, baterie, czapki, ogrzewacze do rąk, menażki oraz inne. 

• Obwód Zakarpacki – poprzez Miżhirską Radę Miasta 

✓ 2 transporty w dniu 10.03 (30 palet) oraz 16.03 (10 palet) 

✓ asortyment: żywność długoterminowa i puszki, śpiwory, karimaty, ręczniki, 

pościele, środki do dezynfekcji, chemia, żywność i artykuły higieniczne dla dzieci, 

agregat 

• Zakon Sióstr św. Dominika w Żółkwi (Obwód Lwowski) 

✓ transport w dniu 10.03 (20 palet) 

✓ asortyment: żywność długoterminowa i puszki, leki i środki medyczne, apteczki, 

żywność i artykuły higieniczne dla dzieci, odzież   

• Zakon Redemptorystów we Lwowie  

✓ transport w dniu 10.03 (13 palet)  

✓ asortyment: środki medyczne, żywność. 

• Miasto Borysław (Obwód Lwowski)  

✓ transport w dniu 9.03 (bus)  

✓ asortyment: środki medyczne, apteczki, żywność, latarki, materace, środki 

higieniczne 

• Domy dziecka w Humaniu (Obwód Czerkaski) oraz w Supruniwce (Obwód Połtawski) 

✓ transport w dniu 15.03 (bus i przyczepka) 

✓ asortyment: artykuły żywnościowe dla dzieci, artykuły higieniczne dla dzieci, 

koce, wózek, łózko turystyczne, ubrania. 

 

• Rada Miasta w Mościskach ( Obwód Lwowski) 

✓ transport w dniu 14.03  

✓ asortyment: 50 ton mąki ( 50 palet) 
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We współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie oraz Rządowymi Strategicznymi 

Rezerwami  Materiałowymi zorganizowano powyższy transport mąki do wypieku chleba na 

potrzeby uchodźców znajdujących się na terenie Gminy Mościska. 

 

W najbliższym czasie zaplanowano dodatkowe transporty m. in. do: Miasta Chmielnicki,  

Obwodu Zakarpackiego, Obwodowego Szpitala Weteranów Wojennych i Osób 

Represjonowanych im. J. Łypy we Lwowie, Obwodu Iwano-Frankiwskiego. Pracownicy Oddziału 

współpracy międzynarodowej pozostają także w stałym kontakcie z władzami Obwodu 

Odeskiego, który wymaga szczególnej uwagi ze względu na pogarszającą się tam sytuację.  

Aktualnie nasi partnerzy z Ukrainy zgłaszają zapotrzebowanie głowie na żywność (w dużych 

ilościach) oraz leki i środki medyczne.  

Część przeznaczonego na pomoc asortymentu pochodzi z Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych. Marszałek Województwa Podkarpackiego wystosował prośbę o udostępnianie 

rezerw na pomoc skierowaną do: Rady Miejskiej Tarnopola, Zakonu Redemptorystów we 

Lwowie, Odeskiej Wojskowej (Obwodowej) Administracji Państwowej, Obwodowego Szpitala 

Weteranów Wojennych i Osób Represjonowanych im. J. Łypy we Lwowie, Zakarpackiej Rady 

Obwodowej.  

 

1.2 Pomoc z polskich placówek dyplomatycznych oraz regionów partnerskich województwa i 

innych podmiotów zagranicznych 

 

Za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Monachium z pomocą humanitarną zgłosiły się 

niemieckie organizacje pozarządowe z obszaru całego kraju (NETZWERK ZIVILER KRISENSTAB – 

SIEC CYWILNY ZESPÓŁ KRYZYSOWY). W dniu 25.02.2022 r. odbyła się wideokonferencja z ponad  

30 przedstawicielami różnych niemieckich organizacji charytatywnych, spotkanie odbyło się  

z udziałem służb wojewody podkarpackiego, przedstawicieli marszałka województwa oraz 

przewodniczącego Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nawiązano kontakty 

robocze i ustalono organizację przekazywania pomocy. Strona niemiecka poinformowała, iż 

utworzyła swoje centra dystrybucyjne również na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Mołdawii  

i tam także kierowana będzie pomoc. Na chwilę obecną strona niemiecka przekazała na 

Podkarpacie dwa transporty z pomocą humanitarną. Kolejny transport (odzież oraz sprzęt 

strażacki, a także wyroby medyczne i leki) jest w realizacji. Dalsze transporty są w planach.   

 

Za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, przekazano deklarację wsparcia  

z niemieckiego landu - Kraju Saary, z którym województwo podkarpackie prowadzi współprace 

międzynarodową oraz utrzymuje partnerskie relacje. Zdeklarowano wszelkie wsparcie dla 

regionu w kontekście uchodźców z Ukrainy. Marszałek Województwa Podkarpackiego 

przedstawił Premierowi Kraju Saary działania podjęte przez samorząd województwa, by 

przeciwdziałać kryzysowi humanitarnemu dotykającemu obywateli Ukrainy oraz zaprezentował 

szczegóły wsparcia, udzielanego na bieżąco przez województwo uchodźcom. Marszałek zwrócił 

się do Premiera Kraju Saary z prośbą o rozważenie możliwości przyjęcia grupy uchodźców  

w Kraju Saary (obecnie czekamy na odpowiedź strony niemieckiej).  
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Z ofertą wsparcia w udzielaniu pomocy ukraińskim uchodźcom zwrócił się Premier Kraju 

Związkowego Styria (Austria). W odpowiedzi Marszałek Województwa Podkarpackiego 

przedstawił zakres działań województwa w zakresie udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy, 

zwrócił się z prośbą o rozważenia możliwości przyjęcia w Styrii grupy uchodźców. Podobnie jak 

w przypadku Kraju Saary, czekamy na odpowiedź strony austriackiej oraz systemowe 

uregulowanie tej kwestii.  

 

W dn. 2 marca br. odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Podkarpackiego z Konsulem 

Generalnym Niemiec, dr Michaelem Großem oraz Konsul Honorową Niemiec w Rzeszowie, dr 

Agnieszką Buk. Konsul Groß poinformował o utworzeniu w Konsulacie Honorowym Niemiec  

w Rzeszowie punktu informacyjnego dla niemieckich obywateli przybywających na Podkarpacie 

z terenu Ukrainy. Rzeszowski punkt informacyjny będzie oferował pomoc konsularną swoim 

obywatelom a także pomoc humanitarną uchodźcom. 

 

Pomoc humanitarną oraz bezpośrednią pomoc uchodźcom oferują ponadto w szerokim 

zakresie inne podmioty zagraniczne, m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hiszpanii. 

 

1.3 Spotkania międzynarodowe poświęcone pomocy Ukrainie 

 

• 7 marca 2022 r. wizytę na Podkarpaciu złożyła Europejska Komisarz do spraw zdrowia  

i bezpieczeństwa żywności StellIa Kyriakides oraz Minister Zdrowia Adam Niedzielski. Głównym 

tematem spotkania było bezpieczeństwo zdrowotne, wysokie standardy leczenia, zapewniane 

na Podkarpaciu Ukraińcom, którzy z powodu rosyjskiej napaści musieli uciekać z domów, ale 

także potrzeby, jakie rodzi zaistniała sytuacja. W spotkaniu uczestniczył również Bernard Waśko 

zastępca Prezesa NFZ ds. medycznych oraz dyrekcja i pracownicy KSW nr 2 w Rzeszowie. 

 

• 12 marca 2022 r. Marszałek Władysław Ortyl spotkał się z przebywającym w Polsce 

Ministrem ds. infrastruktury Republiki Indii - Vijayem Kumarem Singhiem, Nagmą Mohamed 

Mallick - Ambasador Republiki Indii w RP oraz Rao Maddukurim – Prezesem Polsko-Indyjskiej 

Rady Biznesu. Tematem rozmów była pomoc dla uchodźców oraz ewakuacja studentów z Indii, 

którzy uciekli do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy. Delegacja z Indii przekazała też informacje, 

że pierwsze wsparcie humanitarne z Indii w całości trafiło już do mieszkańców Ukrainy  

i zapewniła, że będą organizowane kolejne akcje pomocy, w tym również dla województw 

przyjmujących uchodźców. 

 

• 12 marca 2022 r. Marszałek Stanisław Kruczek reprezentował Samorząd Województwa 

podczas spotkania w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim z amerykańskimi kongresmenami. 

Tematem posiedzenia był kryzys migracyjny i sytuacja w ogarniętej wojną Ukrainie. Delegację, 

której przewodniczył Konsul Generalny USA w Krakowie Patrick T. Slowinski, przyjęła wojewoda 

Ewa Leniart. W spotkaniu brał również udział Gregory Weldon Meeks, amerykański polityk, 

członek Partii Demokratycznej, od 2021 r. przewodniczący komisji Spraw Zagranicznych Izby 
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Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Kongresmeni zapewnili o dalszym wsparciu dla Polski 

i Ukrainy. 

 

1.4.  Uruchomienie pociągów specjalnych 

 

Województwo Podkarpackie oddelegowało z własnych zasobów do obsługi pociągów 

specjalnych celem przewozu uchodźców z Ukrainy: 

✓  4 trzyczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne – tworząc 2 pociągi 

✓  2 dwuczłonowe autobusy szynowe spalinowe - tworząc 1 pociąg 

( planowane były dwa pociągi spalinowe lecz z powodu wykolejenia poc. na linii 108 został 

uszkodzony jeden zespół spalinowy) 

Ponadto spółka POLREGIO z Zakładu w Rzeszowie przeznaczyła 4 jednostki EN57 tworząc dwa 

pociągi. 

Na dzień 10.03.br (czwartek) „naszym” taborem było uruchomione: 

Trakcją elektryczną: 

✓  1 pociąg w relacji - Przemyśl – Wrocław/ na Rzepin 

✓ 3 pociągi w relacji - Przemyśl – Katowice 

✓  5 pociągów w relacji - Medyka – Przemyśl 

Trakcją spalinową: 

✓  1 pociąg w relacji - Uherce-Zagórz – Tarnów na przesiadkę do pociągu Kolei 

Małopolskich do Krakowa - z przejścia Krościenko 

Należy zaznaczyć że na odcinku linii 108 z Uherc do Zagórza zostały uruchomione dwa specjalne 

pociągi. 

 

Ponadto, podjęto działania mające na celu uruchomienie pociągów Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej dla uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy. Pierwszy przejazd odbył się 

w niedzielę 6 marca. Zabrał on z Podkarpacia około 300 osób. Kolejny pociąg wyjechał  

z Jarosławia w nocy z 8 na 9 marca. Drugim transportem pojechało ponad 500 uchodźców. 

Uruchomienie Łódzkich Kolei Aglomeracyjnych to efekt współpracy Marszałka Województwa 

Podkarpackiego i Marszałka Województwa Łódzkiego, którzy osobiście koordynowali działania 

na dworcu kolejowym w Jarosławiu w nocy z 8 na 9 marca.  

 

19 marca w Przemyślu po wizji lokalnej na przejściu granicznym w Medyce Marszałek 

Województwa Podkarpackiego oraz Marszałek Województwa Małopolskiego podsumowali 

dotychczasową współpracę. Samorząd województwa małopolskiego udostępnił pociąg, który 

od 2 marca przewozi codziennie kilkaset osób z Przemyśla do Krakowa. Część kursów 

realizowana jest przez tabor województwa podkarpackiego. Połączenia realizowane są od stacji 

Uherce do Tarnowa, gdzie podróżni przesiadają się już do pociągów małopolskich do Krakowa. 

W ciągu doby z Przemyśla ruszało od 12 do 16 pociągów.  
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Ponad 10 tysięcy uchodźców z Ukrainy przewiozły pociągi z podkarpackich przejść granicznych 

z Ukrainą do województwa małopolskiego. Było to możliwe dzięki współpracy samorządów 

wojewódzkich. Małopolska jako jeden z pierwszych regionów odpowiedziała na apel Marszałka 

Władysława Ortyla. W relacji - Uherce-Zagórz – Tarnów realizowane jest połączenie  

z przesiadką w Tarnowie za pośrednictwem pociągu Kolei Małopolskich do Krakowa - z przejścia 

Krościenko Składy pociągowe były przekazywane również z województw małopolskiego, 

śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. 

 

2. Koordynacja działań w jednostkach podległych samorządowi 

województwa 

 
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje działania w obszarze pomocy 

humanitarnej przy współpracy ze służbami Wojewody Podkarpackiego. 

 

Poniżej wykaz podjętych i podejmowanych działań: 

 

1. ROPS, w uzgodnieniu i współpracy ze służbami Wojewody koordynuje pomoc 

humanitarną rzeczową dla uchodźców, mieszkańców Ukrainy. Telefony, dane kontaktowe 

pracowników ROPS są zgłoszone do infolinii, informacji telefonicznej Wojewody jako osób 

biorących udział w koordynacji pomocy humanitarnej z terenu województwa, kraju i Europy.  

2. Na potrzeby sprawnej organizacji pomocy ROPS, przekierowuje pomoc, która trafia za 

pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego do magazynów i miejsc przeładunkowych na teranie 

województwa podkarpackiego w różnych lokalizacjach.  

Dodatkowo w siedzibie ROPS w Rzeszowie uruchomiony jest od dnia 27.02, punkt zbiórki 

pomocy czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 18.00, a w soboty 10.00 - 18.00.  

3. Pomoc humanitarna jest przekierowywana do wskazanych miejsc, punktów 

recepcyjnych, samorządów, organizacji pozarządowych na terenie województwa, gdzie 

występują takie potrzeby.  

5. Duża część pomocy humanitarnej, w ilościach paletowych, dzięki działaniom Caritas 

Archidiecezji Przemyskiej przy udziale gminy Leżajsk, przekierowywana jest na teren Ukrainy do 

Obwodu Lwowskiego i Tarnopolskiego i innych miejsc. Według szacunkowych danych  

z jednego z magazynów koordynowanych przy współpracy z Gminą Leżajsk oraz Caritas  

w Przemyślu wyjechało już ok. 120 ciężarówek (tirów) z pomocą humanitarną. Szacunkowo jest 

to ok. 3000 palet pomocy głównie żywności, napojów, art. higienicznych, art. dzieci i niemowląt,  

medycznych, koców, śpiworów, innych. 

Szacunkowo według stanu na 15.03.2022r., było to ok. 350 palet pomocy humanitarnej, której 

nadawcami są polskie firmy, sieci handlowe oraz transporty pomocy z Niemiec, Austrii, Anglii. 

6. Do magazynów na ternie województwa  ROPS przekierowuje transporty pomocy  

z Niemiec, Włochy, głównie pościel, koce, art. higieniczne, żywność, art. dla dzieci, odzież,  

a  następnie pomoc jest przekierowywana do punktów recepcyjnych i innych. 
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Podkarpacki Bank Żywności.  

Dzięki nawiązanej współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej począwszy od niedzieli w dniu 27 luty br., korzysta z magazynu  

i zasobów osobowych magazynu w Rzeszowie gdzie w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim, 

oraz  służbami Wojewody kierowane są również duże transporty pomocy humanitarnej, które 

następnie są przekierowywane, przepakowywane i trafiają w miejsca wskazane, (Obwód 

Lwowski, Tarnopolski, Iwano-Frankowski, Borysław, Żółkiew, Chmielnicki , inne miejsca. np. 

punkty recepcyjne, lokalne samorządy). 

Według stanu na 15 marca br. była to pomoc w ilości ok. 280 palet pomocy humanitarnej, 

żywność, dania gotowe, konserwy, napoje koce śpiwory, pościel, odzież mix., inne. 

Nadawcami pomocy są: miasto Łódz, polskie firmy, Bank Żywności, sieci handlowe Biedronka, 

Lidl, Frac, osoby prywatne, pomoc z Niemiec, inna. 

 

• Instytucje kultury 

 

Centrum Kulturalne w Przemyślu: 

Centrum Kulturalne w Przemyślu 25 lutego 2022 r., włączyło się w organizację pomocy 

uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Dzięki nawiązanej współpracy z Caritasem Archidiecezji 

Przemyskiej, Samorządem Przemyśla, Szkołą z ukraińskim językiem nauczania, Związkiem 

Harcerstwa Polskiego, Polskim Towarzystwem do Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu oraz 

przedstawicielami różnych środowisk Przemyśla, zorganizowało miejsca noclegowe dla 

uchodźców. Zorganizowane miejsce może pomieścić już teraz około 50-60 osób, ale w sytuacji 

krytycznej można tę liczbę powiększyć do około 100 osób. Miejsce  zostało wyposażone  

w metalowe piętrowe łóżka udostępnione przez ZHP. Niezbędną pościel oraz środki higieny 

otrzymano od organizacji charytatywnych.  

Schronienie w tym miejscu znajdują głównie rodziny z małymi dziećmi, dla których  

w przylegającej do Klubu Galerii zorganizowano pokój zabaw, wyposażony w zabawki, kredki, 

farby, itp. Dotychczas z tej formy pomocy skorzystało około kilkaset osób. 

 

Do pomocy w funkcjonowaniu tego miejsca zgłosili się pracownicy Centrum Kulturalnego  

w Przemyślu, którzy podejmują różne formy wsparcia na zasadach wolontariatu.  

Dodatkowo Centrum utrzymuje stały kontakt z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie 

świadcząc niezbędną a możliwą do realizacji przez nas pomoc (głównie przy transporcie osób 

 i bagażu).  

 

Muzeum-Zamek w Łańcucie:  

Przygotowanie pokoi gościnnych (doposażenie) na ewentualny pobyt kurierów muzealnych, 

którzy mogą w przyszłości towarzyszyć ewakuowanym zbiorom z terenów Ukrainy. Do tej pory 

pomocy udzielono 2 osobom ze Lwowa związanych z muzealnictwem, które zatrzymały się na 

3 dni. 

 

Muzeum Podkarpackie w Krośnie: 
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✓ Muzeum Podkarpackie w Krośnie wraz z pojawieniem się uchodźców z pogrążonej 

wojną Ukrainy na przejściach granicznych, zorganizowało zbiórkę środków pieniężnych wśród 

pracowników oraz zbiórkę koców, ciepłych ubrań, pościeli i obuwia. Całość zbiórki przekazano 

członkom Legionu Gerarda – lokalnej grupie profesjonalnych ratowników, którzy udzielali 

pomocy uchodźcom, również po stronie ukraińskiej. 

✓ Dodatkowo, Muzeum poszukuje kandydatów na stanowisko konserwatora malarstwa  

i rzeźby polichromowanej w swojej siedzibie w Krośnie oraz na stanowisko rzemieślnika  

w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Na oba te stanowiska aplikować 

mogą osoby pochodzenia ukraińskiego. Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane  

w muzealnej zakładce BIP, na muzealnym facebooku oraz w systemie krośnieńskiego Urzędu 

Pracy i na portalu gratka.pl dedykowanym uchodźcom. 

✓ Muzeum prowadzi zbiórkę wśród pracowników i przyjaciół Muzeum na profesjonalne 

zestawy opatrunkowe i inne niezbędne środki medyczne dla walczącej Ukrainy. 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej:  

W każdy poniedziałek marca, o godz. 13.00 jest możliwość bezpłatnego zwiedzania Parku 

Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przewodnikiem posługującym się  

j. ukraińskim. 

 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu:  

W gmachu głównym Muzeum przy pl. płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu zorganizowano 

punkt gromadzenia i dystrybucji środków medycznych potrzebnych dla ludności ukraińskiej;  

w budynku przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu  utworzono miejsce magazynowe na 

przyjęcie/wydanie środków przeznaczonych do  zabezpieczenia zbiorów muzealnych dla 

potrzeb instytucji w Ukrainie. 

 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku: 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jako instytucja zaplanowało w dniach 26-27 marca 

2022 r. organizację  imprezy charytatywnej, z której cały dochód przeznaczony będzie na pomoc 

uchodźcom. Obejmuje ona następujące działania: 

✓ Organizacja warsztatów dla całych rodzin  (tematyka różna: pisanki, kaligrafia, kwiaty  

z bibuły, warsztaty gastronomiczne: pieczenie ciasteczek, proziaków, dania regionalne). Całość 

wytworzonych produktów będzie można nabyć z czego cały dochód będzie przeznaczony na 

pomoc uchodźcom. 

✓ Zwiedzanie Parku Etnograficznego z pracownikami merytorycznymi i przewodnikami 

muzealnymi za symboliczną złotówkę - pozostałą część należnej kwoty za bilet turyści wrzucą 

do odpowiednich puszek z przeznaczeniem na pomoc. 

✓ Nabożeństwo ekumeniczne na terenie Parku Etnograficznego w Kościele z Bączala 

Dolnego –  zbierana będzie składka przeznaczona na pomoc. 

✓ Degustacja dań regionalnych wykonanych przez „Gospodę Pod Białą Górą”, całość 

kwoty przeznaczona na pomoc. 
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✓ Sprzedaż prac (obrazy – fotografia Park Etnograficzny) wykonanych przez pracownika 

MBL w Sanoku. 

Całość wydarzenia będzie obsługiwana przez pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku – charytatywnie. 

 

Muzeum Historyczne w Sanoku:  

✓ W Muzeum organizowane są zbiórki środków finansowych na rzecz uchodźców 

będących pod opieką osób narodowości ukraińskiej w Sanoku oraz na rzecz Caritas Polska. 

Obecnie trwa zbiórka środków czystości zorganizowana na prośbę Starosty Sanockiego. 

Pracownicy Muzeum pomagają  w załatwianiu  różnych spraw osobom narodowości ukraińskiej. 

Wsparcia w załatwianiu różnych spraw przez uchodźców udziela jedna z pracownic posługująca 

się  językiem ukraińskim. 

✓ Muzeum udziela obecnie wsparcia  4 osobom narodowości ukraińskiej z możliwością 

dalszego zatrudnienia z zakresu działalności wspierających działalność merytoryczną Muzeum 

oraz obsługi. 

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie: 

✓ Wśród pracowników Biblioteki prowadzone były zbiórki żywności, środków 

opatrunkowych i higienicznych z przeznaczeniem dla osób przybywających do Polski  

z Ukrainy. Zebrane dary przekazano do punktu pomocy dla uchodźców na dworcu  

w Przemyślu. 

✓ Zorganizowano zbiórkę pieniężną wśród pracowników na rzecz uchodźców. Środki 

finansowe przekazane zostały na konto Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów 

Terytorialnych w Rzeszowie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia 

działań ratunkowych w Ukrainie. 

✓ W placówkach WiMBP w Rzeszowie udostępniono dla osób przybywających  

z Ukrainy do Rzeszowa bezpłatne stanowiska internetowe oraz zapewniono możliwość 

korzystania z sieci wi-fi.  

✓ WiMBP w Rzeszowie dwukrotnie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim,  

udostępniła samochód ciężarowy z kierowcą do przewiezienia darów dla uchodźców do 

Medyki. 

✓ WiMBP podjęła współpracę z Centrum Medycznym Medyk, które wraz z Urzędem 

Miasta Rzeszowa, zorganizowali Interwencyjny Punkt Noclegowy dla uchodźców w jednej z hal 

handlowych w Rzeszowie. Pomoc pracowników Biblioteki związana jest również z organizacją 

zajęć animacyjnych dla dzieci przebywających czasowo w tym punkcie. 

✓ Biblioteka otrzymała z Instytutu Książki 42 książki w języku ukraińskim. Są to książki 

(głównie polska literatura piękna tłumaczona na język ukraiński) dla dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych. Książki wzbogacą zbiory biblioteczne i przeznaczone będą do wypożyczenia. WiMBP 

w Rzeszowie planuje także zintensyfikować działania kulturalne kierowane do uchodźców m.in. 

w ramach Przestrzeni Książki Ukraińskiej funkcjonującej w Filii nr 8 przy ul. Okulickiego  

3 w Rzeszowie. 
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Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach:  

W ramach pomocy dla uchodźców oddelegowano łącznie 3 pracowników, którzy 

przygotowywali miejsca noclegowe w Medyce, pomagali w rozładunku, sortowaniu i pakowaniu 

darów w SP w Bolestraszycah. 

 

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu: 

✓ W dniu 1 marca 2022 r. przesalano list do wszystkich artystów ukraińskich biorących 

udział w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2021, 

którego otwarcie zaplanowane jest w dniach 6 – 7 maja 2022 r. w Galerii ARP Zamku  

w Krasiczynie.  

 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie:  

Do chwili obecnej Wojewódzki Dom Kultury razem z Caritas Diecezji Rzeszowskiej włączył się  

w pomoc obywatelom Ukrainy poprzez zrealizowanie następujących działań pomocowych.  

✓ 4 marca o godz. 19:00 przy okazji koncertu laureatów Festiwalu Polskiej Twórczości 

Bluesowej Ziemia Dzieciństwa Vol.2 wraz z koncertem Marka Bałaty zorganizowano zbiórkę 

publiczną do puszek Caritas. Wydarzenie to promowane było w mediach społecznościowych  

i tradycyjnych jako pomoc WDK i województwa podkarpackiego dla Ukrainy. 

✓ 7 marca o godz. 19:00 przy okazji poniedziałkowych projekcji filmowych 

organizowanych przez Dyskusyjny Klub Filmowy, zamiast biletów wstępu zorganizowano 

zbiórkę publiczną do puszek Caritas.  

✓ 8 marca o godz. 19:00 zorganizowano specjalny koncert wsparcia dla Ukrainy  

w wykonaniu Orkiestry Dętej z Kraczkowej, która wykonała utwory z repertuaru QUEEN. 

Zamiast biletów wstępu zorganizowano zbiórkę publiczną do puszek Caritas. Ponadto 

 w ramach porozumienia z Warsztatami Terapii Zajęciowej ze Zgłobnia zorganizowany został 

kiermasz, w trakcie którego sprzedawane były prace podopiecznych WTZ a cała kwota ze 

sprzedaży wrzucana była do puszek Caritas.  

 

 

Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie: 

1. Działania wspierające – koncerty będące wyrazem solidarności z narodem ukraińskim. 

Od koncertu, który odbył się w Filharmonii Podkarpackiej w dniu 1 marca br., każdy wieczór 

organizowany przez Filharmonię posiadał symboliczny akcent wsparcia dla narodu ukraińskiego 

w tych dramatycznych dniach wojny. 

✓ 1 marca odbył się koncert pamięci Żołnierzy Wyklętych, a Dyrektor M. Wierzbieniec  

w wystąpieniu poprzedzającym koncert poinformowała publiczność o dodatkowym aspekcie 

tego koncertu – w solidarności z narodem ukraińskim.  Głos na scenie zabrali także: 

Wicewojewoda Podkarpacka, Wicemarszałek Województwa oraz Prezydent Przemyśla. Na 

scenie ustawiono dwa kosze kwiatów przekazanych przez Urząd Marszałkowski – w kolorach 
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biało-czerwonych i niebiesko-żółtym, co było symbolicznym akcentem duchowej więzi  

z walczącą Ukrainą. 

✓ 4 marca odbył się koncert z udziałem wybitnego pianisty, Laureata Konkursu 

Chopinowskiego Martina Garcia, a w programie tego wieczoru zabrzmiały głównie utwory  

F. Chopina. Wieczór ten poprowadził Jan Popis, który w słowie wstępnym zadedykował koncert 

narodowi ukraińskiemu. 

✓ 8 marca odbył się  występ Stanisławy Celińskiej z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej. 

Wieczór ten rozpoczął się od wykonania hymnu Ukrainy. 

✓ 11 marca odbył się koncert kameralny, w czasie którego prelegentka i wykonawcy 

zadedykowali uchodźcom z Ukrainy utwór Artura Malawskiego - patrona Filharmonii 

Podkarpackiej. 

✓ 18 marca – z inicjatywy Zrzeszenia Filharmonii Polskich, na znak solidarności  

z walczącą Ukrainą, kilkadziesiąt polskich orkiestr rozpoczęło swoje koncerty od wykonania 

Melodii ukraińskiego kompozytora Myroslava Skoryka (1938-2020).  Filharmonia Podkarpacka 

18 marca realizując koncert poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi,  wieczór ten rozpoczęła od 

wykonania utworu ukraińskiego kompozytora. 

Filharmonia Podkarpacka planuje także zorganizowanie dodatkowego koncertu, który będzie 

wyrazem solidarności z narodem ukraińskim. W programie tego wieczoru znajdą się dzieła 

twórców polskich i ukraińskich. Opracowywany jest także program artystyczny dla dzieci 

uchodźców z Ukrainy, który zaprezentują pochodzący z Ukrainy muzycy - w tym niektórzy 

członkowie Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej. 

Nadzwyczajny koncert będący symbolicznym gestem wsparcia dla Ukrainy odbędzie się także 

w ramach Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. 

Do Filharmonii Podkarpackiej napływają zgłoszenia od artystów muzyków z Ukrainy, którzy 

poszukują zatrudnienia. Prośby te kierowane są obecnie do Narodowego Instytutu Muzyki  

i Tańca, który rozpoczął realizację specjalnego programu poświęconego artystom – uchodźcom 

z Ukrainy. 

Charakter działań wspierających ma także repertuar prezentowany w czasie koncertów 

organizowanych przez Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. 

 

2. Współpraca z artystami oraz instytucjami z Ukrainy. 

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie od kilkunastu lat współpracuje 

z Narodowym Teatrem Opery i Baletu we Lwowie. Wspólnie zrealizowano już szereg 

przedsięwzięć artystycznych, także w ramach Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Filharmonia 

Podkarpacka jest w stałym kontakcie z artystami lwowskimi. Gdy tylko to będzie możliwe, 

artyści ze Lwowa wystąpią na scenie Filharmonii  Podkarpackiej. 

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie:  

Teatr udostępnił we współpracy z  Urzędem Marszałkowskim, ciężarowy samochód służbowego 

z kierowcą do transportu środków ratujących zdrowie i życie obywateli Ukrainy. 

 

• Jednostki oświatowe  
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Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie: 

Odział w Krośnie: 

− przeprowadzono seminarium Kryzys wojenny i humanitarny - trudny czas dla nauczycieli  

i uczniów w dniu 3 marca 2022 roku. 

Oddział w Przemyślu: 

− od 1 lutego br. przygotowano tymczasowe miejsca noclegowe dla około 40 osób. Sala 

konferencyjna wyposażona została w 25 miejsc z dodatkowymi łóżeczkami dla małych 

dzieci. Sala warsztatowa przygotowana dla 12 osób. Turystyczne łóżka polowe wraz  

z dodatkowym wyposażeniem udało się pozyskać dzięki współpracy z Urzędem Miasta 

Przemyśla. Obsługa tymczasowej noclegowni realizowana jest w ramach dodatkowej pracy 

wykonywanej przez pracowników Oddziału. W części gastronomicznej schroniska 

uruchomiono jadalnie dla przebywających osób. Dzięki dostawom z punktów dystrybucji 

żywności zapewniamy całodzienny posiłek dla uchodźców; 

− w Oddziale w Przemyślu utworzony został punkt zbiórki materiałów oraz leków dla 

uchodźców z Ukrainy. Zbiórka prowadzona jest wspólnie z Caritas Archidiecezji Przemyskiej; 

− dzięki współpracy z grupą medyczną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej świadczona jest 

pomoc w zakresie podstawowej opieki medycznej dla przybywających osób z zagranicy; 

− pracownicy Oddziału posługujący się językiem ukraińskim świadczą bieżącą pomoc 

w zakresie tłumaczenia. 

Odział w Tarnobrzegu: 

− zorganizowano pomoc charytatywną w postaci zbiórki materiałów opatrunkowych i leków 

organizowana wspólnie z Caritas Archidiecezji Przemyskiej.  

− 8 marca 2022 r. przyjęto do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Tarnobrzegu 

uchodźców z Ukrainy i obecnie przebywa w nim 39 osób, w tym 12 dzieci. Pobyt uchodźców 

z Ukrainy finansowany jest w całości przez spółki i przedsiębiorstwa prywatne Uchodźcy 

mają zapewnione śniadania, obiady oraz kolacje. Do stałej dyspozycji mają bezpłatną wodę 

mineralną, kawę, herbatę oraz podstawowe medykamenty medyczne, w tym 

ciśnieniomierze, termometry; 

− Oddział w Tarnobrzegu pozyskał również darowiznę rzeczową w postaci soków i artykułów 

higienicznych. Pozyskane materiały zostały wykorzystane jako pomoc rzeczowa przy 

obsłudze uchodźców z Ukrainy; 

− w siedzibie Oddziału zorganizowano mobilny punkt rejestracji uchodźców.   

Odział w Rzeszowie: 

− przygotowanie projektu: Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz 

wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców (kurs języka 

polskiego dla obcokrajowców; szkolenia w zakresie orientacji kulturowej dla cudzoziemców; 

organizacja warsztatów i szkoleń dla rodziców o tematyce dotyczącej kultury polskiej; 

organizacja warsztatów i szkoleń dla nauczycieli o tematyce dotyczącej kultury państw 

pochodzenia cudzoziemskich uczniów; organizacja wydarzeń o charakterze integracyjnym); 
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− 9 marca 2022 roku powołano zarządzeniem Nr 8/2022 Dyrektora PZPW Zespół zadaniowy 

przygotowujący materiały edukacyjne oraz wspomaganie nauczycieli związane ze 

wsparciem dzieci przybywających z Ukrainy; 

− przygotowano cykl szkoleń rad pedagogicznych, warsztaty i konferencje, mających na celu 

przygotowanie nauczycieli do przyjęcia uczniów cudzoziemców.  

− przygotowano działania, mające na celu promowanie działań szkoły dbającej  

o uczniów należących do mniejszości.  

− przygotowano specjalną zakładkę na stronie internetowej, informacje na Facebooku 

poświęcone prezentacji materiałów edukacyjnych oraz bieżącemu wspomaganiu 

nauczycieli poświęconemu wsparciu dzieci przybywających z Ukrainy; 

− przeprowadzono w powiatach diagnozę zapotrzebowania na kurs doskonalący nauczanie 

podstaw języka polskiego jako obcego/drugiego; 

− przygotowano dla wszystkich pracowników PZPW szkolenie poświęcone podstawom języka 

ukraińskiego oraz kultury ukraińskiej. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu: 

− podjęto działania dotyczące przyjęcia 30 dzieci i ich opiekunów z domu dziecka z Ukrainy. 

Pobyt sponsorowany będzie przez Stowarzyszenie Happy Kids. Termin przyjazdu tej grupy 

na obecną chwilę nie został jeszcze określony. 

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie  wspólnie z Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej oraz Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie zorganizował pomoc 

charytatywną dla Ukrainy w postaci zbiórki konkretnych, wyszczególnionych w liście materiałów 

oraz leków. Hojnymi ofiarodawcami okazali się nie tylko pracownicy PZPW, ale i szkoły, 

przedszkola, samorządy, przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. Zebrano dary, które zostały 

przekazane dla Ukrainy (kilka szczelnie wypełnionych samochodów dostawczych). 

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu 

1. Pracownicy biblioteki wzięli udział w zbiórce materiałów medycznych organizowanej przez 

PZPW Oddział w Tarnobrzegu oraz zbiórce organizowanej przez Centrum Wolontariatu; 

2. W dniu 16 marca Biblioteka we współpracy z Urzędem Miasta Tarnobrzega, 

zorganizowała  webinarium dla nauczycieli na temat „Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. 

Praca z dzieckiem po traumie”, na który zapisało się 45 nauczycieli z różnych szkół  

i ośrodków edukacyjnych; 

3. Filia w Stalowej Woli zorganizowała spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy, na którym 

będzie poruszony temat „Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na trudne tematy”; 

4. Stworzono wystawę książek o tematyce związanej z konfliktem zbrojnym w Ukrainie; 

opracowane jest zestawienie bibliograficzne na ten temat; 

5. W Biuletynie Elektronicznym prowadzonym na stronie biblioteki znajdzie się wykaz linków 

zawierających przydatne materiały; 

6. Na portalach społecznościowych biblioteki udostępniane są linki do akcji pomocowych dla 

Ukrainy. 

 

 



18 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie 

1. Zebrano i zamieszczono na stronie www Biblioteki informacji, które pomagają włączyć się 

w geście solidarności z Ukrainą w konkretną pomoc poszkodowanym. 

2. Zorganizowano spotkania Sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy przy PBW  

w Krośnie pt. „Literatura dla dzieci i młodzieży wsparciem w  obliczu wojny w  Ukrainie”. 

3. Udostępniano informacje na temat:  

− wydawnictw publikujących książki i inne materiały edukacyjne w  języku ukraińskim, 

− aplikacji ułatwiających tłumaczenie rozmów ukraińsko-polskich, 

4. Włączono się w promocję strony www.bibliotekidlaukrainy.org.pl utworzonej przez 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek  

i Programu Sektor 3.0. 

5. Zorganizowano w Bibliotece zbiórki potrzebnych środków materialnych dla uchodźców. 

6. Promowano i włączanie się w akcje pomocowe innych instytucji.  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu 

1. Wszyscy pracownicy jednostki uczestniczyli w zbiórce darów dla uchodźców organizowanej 

przez  Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich i Caritas Archidiecezji Przemyskiej. 

2. Przygotowano i opublikowano na stronie internetowej biblioteki  zestaw linków do stron  

i materiałów, przydatnych w wyszukiwaniu informacji nt. udzielania wsparcia psychicznego 

dla dzieci i młodzieży oraz pomocy rzeczowej. 

3. Uzupełniono zasób biblioteczny o  zestaw literatury dotyczącej nauki języka polskiego jako 

obcego.  

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle 

1. Zorganizowano zbiórkę odzieży, obuwia, artykułów spożywczych, środków opatrunkowych, 

środków higienicznych dla dzieci i dorosłych, pampersów, zabawek i gier dydaktycznych, 

artykułów plastycznych dla dzieci, wózków, fotelików i łóżeczek dziecięcych, kocy  

i pościeli. Środki medyczne zostały przekazane do Maltańskiej Pomocy Medycznej oddział 

Krosno. Żywność została przekazana za pośrednictwem Caritas Diecezji Rzeszowskiej na 

Ukrainę do miejscowości Kamionki 

2. Na bieżąco przekazywane są rzeczy uchodźcom mieszkającym w Jaśle i okolicach. 

3. Szkoła wsparła finansowo akcję ,,Zafunduj kanapkę głodnemu uchodźcy oczekującemu na 

wjazd do Polski” włączając się tym samym w zainicjonowaną pomoc przez Medyczno-

Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 

4. Szkoła wspiera Ojców Saletynów w Dębowcu w postaci przekazania koców i ręczników dla 

dzieci z Ukrainy przebywających w ich Ośrodku Misyjnym w Dębowcu. 

5. Słuchacze szkoły biorą udział w wolontariacie przy segregowaniu darów i wydawaniu 

posiłków oraz przewożeniu Uchodźców z granicy do punktów noclegowych. 

6. Słuchacze szkoły przeprowadzili akcję – zbiórka dla dzieci na granicy materiałów (przybory 

plastyczne, kolorowanki, artykuły szkolne, słodycze). 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu 

1. Zorganizowano akcję „Zbiórka na rzecz dzieci z Ukrainy”. Zebrane środki higieniczne, zostały 

przekazane do punktu, w którym zorganizowano pobyt dla matek z dziećmi z Ukrainy. 

http://www.bibliotekidlaukrainy.org.pl/
https://www.biblioteki.org/
https://sektor3-0.pl/
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2. Równocześnie pracownicy szkoły indywidualnie we własnym zakresie uczestniczą w akcjach 

organizowanych lokalnie, akcjach organizowanych w parafiach przez Caritas. 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie 

1. Pracownicy szkoły przygotowują kanapki dla czekających na wjazd/wejście do Polski 

uchodźców, prowadzona jest zbiorka rzeczowa.  

2. Szkoła zbiera także dary rzeczowe na pomoc mieszkańcom Sławuty na Ukrainie. 

3. Przygotowanych jest 5 pokoi w internacie szkoły dla potrzeb uchodźców. 

4. Słuchacze szkoły od dwóch tygodni wyjeżdżają jako wolontariusze do pracy w punktach 

recepcyjnych (Budomierz, Medyka, Przemyśl, Krościenko). 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu 

1. Przeprowadzono zbiórkę pieniężną na zakup  opakowań jednorazowych, które zostały 

przekazane na dworzec PKP w Przemyślu. 

2. Udostępniono salę gimnastyczną dla potrzeb przeprowadzenia segregacji odzieży, która 

następnie została przekazana do centrum charytatywnego.  

3. Pozyskano jednorazowe komplety pościeli i przekazano je do punktu noclegowego. 

4. Włączenie się pracowników MSCKZiU w Przemyślu w tłumaczenie dokumentów 

medycznych  w szpitalu w Przemyślu na ul. Monte Cassino oraz  innych informacji   

w punkcie informacyjnym na dworcu kolejowym w Przemyślu. 

5. Wolontariat nauczycieli i słuchaczy w wielu punktach charytatywnych, noclegowych  

i magazynach przeładunkowych. 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 

1. Szkoła odpowiedziała  na  akcję  organizowaną  przez  Podkarpacki Zespół Placówek 

Wojewódzkich i Caritas  Archidiecezji  Przemyskiej: przeprowadziła zbiórkę potrzebnych  

medycznych artykułów z listy. Zostały one przekazane  do punktu zorganizowanego 

w Oddziale w Krośnie Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich. 

2. Udzielane jest wsparcie Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej  Rodziny z Nazaretu w Komańczy 

- w domu zakonnym  przebywa obecnie 20 uchodźców w tym dzieci. Zbierane są dary 

rzeczowe wg potrzeb, prowadzona jest  zbiórka  pieniędzy  na zakup przyborów  szkolnych. 

3. Szkoła wyznaczyła pracowników i słuchaczy do pomocy przy obsłudze  przewozów  

kolejowych w miejscowości Krościenko. 

4. Wolontariusze-słuchacze szkoły systematycznie biorą  udział  w działaniach  

organizowanych  przez Urząd Miasta Sanoka oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

przede wszystkim w przygotowaniu kanapek i sortowaniu darów na terenie Miejskiego 

Ośrodka Sportu „Arena”. 

5. Wśród kadry nauczycielskiej i wśród słuchaczy są żołnierze WOT, którzy pełnią służbę na 

granicy polsko ukraińskiej. 

6. W szkole prowadzi się cały czas zbiórkę pieniędzy. 

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

1. Od 27 lutego 2022 r. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie 

objął opieką opiekuńczo-wychowawczą 24 dzieci z Ukrainy. Są to pacjenci przebywający na 

wszystkich oddziałach dziecięcych Klinicznego  Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. 
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2. Na bieżąco monitorowane jest liczba  dzieci z Ukrainy przybywających do Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, dla nich organizowana jest pomoc rzeczowa oraz 

opiekuńczo-wychowawcza. 

3. Do Szkoły przyjętych jest 14 uczniów z Ukrainy, najwięcej - 7 na oddziale Onkohematologii 

Dziecięcej. Są to uczniowie w przedziale wiekowym: 3-17 lat. Dzięki pełnej mobilizacji grona 

pedagogicznego placówka wspomaga rzeczowo ukraińskich podopiecznych oraz ich 

rodziców. Na bieżąco organizowane się zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy (środki czystości, 

odzież, jedzenie).  

4. Dla dzieci ukraińskich przebywających w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2  Rzeszowie i przyjętych 

do szkoły przyszpitalnej organizowane są zajęcia pozalekcyjne na świetlicach oddziałowych. 

Dzieci chętnie biorą w nich udział, jeśli tylko procedury medyczne oraz ich stan zdrowia na 

to pozwala. 

 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: 

 

1.  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nawiązał współpracę z Lwowskim Obwodowym 

Centrum Zatrudnienia. Ukraińska strona na bieżąco otrzymuje informacje dot. sytuacji na 

podkarpackim rynku pracy oraz aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudniania uchodźców 

z Ukrainy. 

2. Współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie przekazywania 

informacji o przedsiębiorcach, którzy chcą zatrudnić obywateli Ukrainy. Prowadzenie rejestru  

i przekazywanie danych do Powiatowych Urzędów Pracy (dalej: PUP). 

3. Współpraca z PUP w zakresie koordynacji działań oferowanych przez urzędy.  

Z informacji uzyskanej z PUP wynika, iż około 150 przedsiębiorców, zadeklarowało chęć 

zatrudnienia obywateli Ukrainy na  około 350 stanowisk pracy (są to głównie oferty dla 

mężczyzn). Poszukiwane są osoby ze znajomością języka polskiego w stopniu podstawowym,  

z uprawnieniami m. in.: kierowcy zawodowi posiadający prawo jazdy kategorii C+E, operatorzy 

wózków widłowych, operatorzy koparko-ładowarek, jak również osoby posiadające kwalifikacje 

w zawodzie spawacz, ślusarz. Oferty zgłoszone przez przedsiębiorców dla mężczyzn, to oferty 

pracy dotyczące głównie branży budowlanej, rolniczo-sadowniczej, transportowej, przemysłu 

mięsnego, porządkowej. Oferty zgłoszone przez przedsiębiorców dla kobiet, to oferty pracy 

dotyczące głównie branży gastronomicznej, hotelarskiej, rolniczo-sadowniczej, kosmetycznej, 

handlowej, gospodarczej, krawieckiej. Jedynie w powiecie rzeszowskim i mieleckim większość 

ofert zgłoszonych przez przedsiębiorców stanowią oferty dla kobiet. 

4. Utworzenie punktu informacyjnego dla obywateli Ukrainy, a także obywateli Polski, 

którzy chcą zasięgnąć informacji w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i pomocą 

uchodźcom. Osoby do kontaktu: Anna Pakuła – Sacharczuk, Przemysław Denda, tel. 17 850  92 

00; 17 743 28 05; 17 850 92 35. Koordynator działań dot. Pomocy Ukrainie: Katarzyna Kubis 

Cipińska, tel. 17 743 28 08.  
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5. Świadczenie poradnictwa zawodowego oraz wsparcia ze strony doradcy EURES  

w zakresie informacji na temat warunków życia i pracy w Polsce oraz w krajach Unii 

Europejskiej. 

6. Nawiązanie współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie, a także 

przedstawicielami przedsiębiorców, urzędów pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 

Państwową Inspekcją Pracy, czego efektem było zorganizowanie konferencji w dniu 

15.03.2022r., na której przedstawiono propozycje działań/pomocy dla obywateli Ukrainy.  

7. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął rozmowy (działania) z Centrum Kultury  

i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w celu zorganizowania 

bezpłatnego 30 godzinnego szkolenia dla 20 osób pochodzących z Ukrainy. Szkolenie planowo 

ma zostać zorganizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie. 

Działania mają na celu określenie dalszej współpracy w obszarze organizacji szkoleń z języka 

polskiego dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Planowany termin realizacji: 

24.03.2022r.  

8. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął działania zmierzające do złożenia 

projektu pilotażowego pn.: „Razem Możemy Więcej – Program Aktywizacyjny Województwa 

Podkarpackiego dla Cudzoziemców”. Projekt złożony będzie w ramach ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza 

Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach 

Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025. Bezpośrednimi 

odbiorcami, czyli beneficjentami proponowanych działań w ramach projektu, będzie co 

najmniej 140 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, wymagających wsparcia  

w obszarach priorytetowych określonych w programie. Projekt będzie w sposób szczególny 

uwzględniać cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej, np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym na 

Ukrainie).  

 

• Placówki medyczne 

 

Na dzień 17 marca 2021 r. wojewódzkie szpitale udzieliły pomocy 771 osobom (451 dorosłym, 

320 dzieciom). Wojewódzkie stacje pogotowia obsłużyły w punktach medycznych łącznie 3975 

osób (3309 dorosłych, 666 dzieci). Aktualnie hospitalizowanych jest 82 osoby (50 dorosłych: 36 

w Przemyślu, po 2 w KSW Nr 1 i Nr 2, 5 w Krośnie i 5 w Jarosławiu; 32 dzieci: 15 w KSW Nr 2, 13 

w Przemyślu i 4 w Tarnobrzegu). 

 

✓ KSW 1 

Udzielano pomocy medycznej uchodźcom zarówno w trybie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym 

- łącznie 51 (46 porad w trybie ambulatoryjnym i 5 hospitalizacji. 

Szpital od następnego tygodnia będzie współpracował z osobą biegle posługującą się językiem 

ukraińskim dla bieżących potrzeb pacjentów Podkarpackiego Centrum Onkologicznego. 

Obsługa językowa pacjentów do tej pory odbywa się dzięki wolontariuszom i personelowi 

pochodzenia ukraińskiego. W zakresie chorób onkologicznych i hematologicznych konieczne 

jest posiadanie przez pacjenta dokumentacji medycznej przetłumaczonej przynajmniej na język 

angielski i poświadczonej przez osobę uprawnioną. NFZ uruchomił całodobową infolinię dla 
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ukraińskich pacjentów onkologicznych, za pośrednictwem której zbierane są informacje  

o pacjencie i przekazywane do wyznaczonego szpitala onkologicznego. Następnie szpital ma 24 

godziny na kontakt z pacjentem -  w tym celu w KSW nr 1 spośród koordynatorów 

onkologicznych została wyznaczona jedna osoba, która będzie organizować obsługę i leczenie 

zgłoszonego pacjenta przy wsparciu językowym.  

 

✓ KSW 2 

Łącznie udzielono pomocy 206 uchodźcom: SOR- 98, Kliniki-65, POZ-38, poradnie-5 (w tym 150 

dzieciom - 13 dzieci chorych onkologicznie). 

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przyjęto 46 dzieci z Ukrainy. W Izbie Przyjęć Dzieci 

przyjęto 112 dzieci z Ukrainy. 

 

Zatrudnionych jest łącznie 4 lekarzy mówiących w języku ukraińskim w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym i w Klinice Chirurgii Ogólnej, podpisano 7 umów z wolontariuszami – tłumaczami, 

którzy władają językiem ukraińskim.  

 

✓ WSP w KROŚNIE 

Od dnia 24 lutego 2022 r. w Szpitalu hospitalizowano 8 osób (w tym 1 zgon). W tej liczbie 

hospitalizowano 5 dzieci.  

 

Przyjęcia ambulatoryjne były realizowane w: 

- w poradniach specjalistycznych – 3 osoby 

- ambulatorium stomatologicznym – 3 osoby 

- SOR – 15 osób w tym 7 dzieci 

- poradniach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – 12 osób, w tym 9 dzieci 

Łącznie udzielono pomocy 41 osobom.  

 

✓ WS w PRZEMYŚLU 

Łącznie udzielono pomocy 445 osobom - 303 dorosłym i 142 dzieciom (hospitalizacje, poradnie, 

SOR, POZ). W tutejszym Szpitalu urodziło się 6 dzieci.  

 

✓ WS W Tarnobrzegu  

Łącznie udzielono pomocy 12 osobom. W Oddziale Pediatrycznym hospitalizowano  

8 pacjentów.  

 

✓ JAROSŁAW 

Do szpitala psychiatrycznego w Jarosławiu trafiły 4 osoby narodowości ukraińskiej i jedna osoba 

narodowości wietnamskiej. W godzinach administracyjnej pracy szpital zatrudnia psychologa, 

który biegle mówi po ukraiński, a w godzinach popołudniowych jest on dostępny pod 

telefonem. Ponadto zatrudniony został lekarz, obywatela Ukrainy - specjalistę psychiatrę, który 

także wspomaga proces komunikacji. 
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✓ ŻURAWICA 

Utworzono 25 miejsca pobytu dla matek z dziećmi ze szczególnymi potrzebami 

psychologicznymi. Już w pierwszych dniach zauważano, że dzięki tej działalności szpital ma 

możliwość pomóc rodzinom, których nie trzeba rozdzielać w przypadku, kiedy z różnych 

przyczyn ich członkowie trafiają na oddział (stany lękowe, depresje, schizofrenie). 

Pomieszczenia spełniają wymagania do dłuższego pobytu. Wyżywienie zapewniono w ramach 

kuchni szpitalnej na bazie produktów, które szpital otrzymuje od darczyńców. Zapewniono dla 

osób przebywających opiekę psychologa z j. ukraińskim w ramach wolontariatu. W tej chwili  

w miejscu pobytowym przebywa 27 osób. W oddziałach przebywało do tej pory 12 pacjentów. 

Dla rodzin i pacjentów niezwłocznie poszukiwane są miejsca, które zagwarantują im dalszy 

pobyt na terenie Polski. 

Szpital rozważa nawiązanie współpracy z psychologiem, który obecnie świadczy usługi  

w ramach wolontariatu dla potrzeby przyszłych pacjentów z Ukrainy. Pojawiają się problemy 

związane z dokumentami, którymi posługują się uchodźcy.  

 

✓ PUNKTY MEDYCZNE 

W ramach porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu administracji 

rządowej związanego w utworzeniem i prowadzeniem punktu medycznego oraz udzielenia 

dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2022 Województwu Podkarpackiemu zostały 

przekazane środki w łącznej wysokości 1.336.000 zł na utworzenie przez wojewódzkie stacje 

pogotowia 6 punktów medycznych (WSPR Rzeszów - Hala Kijowska, WSPR Przemyśl - dwa  

w Medyce - piesze i samochodowe, kolejowe, po jednym w Budomierzu, Korczowej i na Dworcu 

w Przemyślu). Środki są przeznaczone na pokrycie: kosztów osobowych, kosztów leków, 

materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego (cena jednostkowa sprzętu nie może 

przekroczyć 10.000 zł), kosztów transportu i innych uzasadnionych kosztów (utylizacji odpadów 

medycznych, worki na odpady, druki dokumentacji medycznej, materiały biurowe, koszty 

podróży służbowych). Dotacja jest przyznana na działanie punktów w okresie 26 lutego - 26 

marca (drugi punkt w Medyce - 8 - 26 marca). 

 

✓ WSPR RZESZÓW - Hala Kijowska 

WSPR Rzeszów utworzyła jeden punkt medyczny w Hali Kijowskiej w Przemyślu.  

Na chwile obecną personel WSPR w i wolontariusze pracujący w punkcie udzielają świadczeń 

zdrowotnych w sposób nieprzerwany, ciągły - zapewniona jest wystarczająca ilość personelu do 

ilości potrzebujących. W punkcie zapewniono pomoc językową i pomoc ratownika-kobiety (dla 

muzułmanek). Zespoły ratownicze wspomagają lekarze-wolontariusze. 

Ilość osób którym udzielono świadczeń zdrowotnych przez WSPR Rzeszów - hala Kijowska: 

łącznie: 1490 (dorosłych: 1224, dzieci: 266) 

 

WSPR w Rzeszowie otrzymała do wsparcia punktu medycznego w Hali Kijowskiej autobus 

medyczny (wcześniej mobilny punkt szczepień). W razie potrzeby pomoc udzielana może być 

dzięki temu także przed Halą. Autobus trafił do WSPR dzięki zaangażowaniu firmy z Solca 

Kujawskiego przy współpracy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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✓ WSPR PRZEMYŚL 

W związku z utworzeniem punktów pomocy medycznej wraz z zespołem transportowym na 

przejściach granicznych w Budomierzu, Korczowej, dwóch w Medyce oraz na dworcu 

kolejowym w Przemyślu realizowane są zadania mające na celu ratowanie życia i zdrowia 

ludzkiego uchodźców ze strefy objętej wojną na Ukrainie. Punkty na przejściach granicznych 

obsługują także w ramach wolontariatu zespoły ratownicze ze stacji pogotowia w Poznaniu  

i Katowicach. Zespoły przyjmują zgłoszenia z przejścia od Straży Granicznej  i obsługują 

potrzebujących w zorganizowanym punkcie. Pacjenci transportowani są z punktów do Szpitala 

Wojewódzkiego im. Św. o. Pio w Przemyślu głównie z wykorzystaniem karetek 

zabezpieczających punkty i w mniejszym stopniu karetek systemowych. Przede wszystkim  

w punkcie na dworcu w Przemyślu w ramach wolontariatu zespoły ratownicze wspomagają 

lekarze pochodzenia ukraińskiego z przemyskiego szpitala zapewniający pomoc językową oraz 

ratownicy posługujący się językiem angielskim.  

Łącznie udzielono pomocy 2485 osobom - w tym 400 dzieciom i 2085 dorosłym. Najwięcej 

potrzebujących obsłużono w punkcie na Dworcu w Przemyślu - 226 dzieci i 1272 dorosłych. 

 

3. Współpraca z innymi instytucjami oraz samorządami 
 

• Urząd Marszałkowski włączając się w organizację pomocy dla Ukrainy współpracuje  

z innymi organizacjami charytatywnymi . Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie Caritas  

w Przemyślu oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki współpracy z Polskim Czerwonym 

Krzyżem już w pierwszych dniach wojny udało się zorganizować duży transport pomocy 

humanitarnej do Tarnopola. Polski Czerwony Krzyż zapewnił również transport 33 palet 

pomocy, która trafiła do Żółkwi (obwód lwowski). Caritas wsparł także  organizacje dużego 

transportu dla Tarnopola (przeładunek w Brzuchowicach) i pomoc humanitarną dla Zakonu 

Redemptorystów we Lwowie.  Ponadto Urząd Marszałkowi współpracuje z Caritas w Przemyślu  

na zasadach   udostępniania swoich magazynów do których kierowane się  transporty z pomocą 

z Polski i zagraniczną.  

 

• Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

(PSST) włączyło się aktywne w niesienie pomocy uchodźcom. Działania podejmowane przez 

Stowarzyszenie w ramach Akcji: 

1. 25 lutego 2022 r. – założenie w banku rachunku pomocniczego pt. „Pomoc Ukrainie”. 

2. 28 lutego 2022 r. – skierowanie apelu o pomoc do samorządów i podmiotów 

gospodarczych o przekazywanie pieniędzy na zakup sprzętu ratowniczego dla obwodów: 

Lwowskiego, Zakarpackiego, Tarnopolskiego i Iwano-Frankiwskiego. 

3. Zakup pierwszej partii odzieży ochronnej za kwotę 20 000,00 zł i przekazanie na Ukrainę 

poprzez Polski Czerwony Krzyż oddział w Rzeszowie. 

4. Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w organizacji 

Punktu Recepcyjnego na Dworcu Kolejowym w Przemyślu. 

Punkt będzie czynny 24/h przez 7 dni w tygodniu, obsługiwany m.in. przez pracowników 

samorządowych z gmin i powiatów Województwa Podkarpackiego, oraz wolontariuszy. 
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5. Koordynacja komunikacji pomiędzy osobami i podmiotami, chcącymi udzielić pomocy 

Ukrainie. 

6. Wsparcie finansowe wypoczynku dzieci ukraińskich z Chocimia w Gminie Korczyna. 

7. Akcja informacyjna skierowana do podkarpackich samorządów dotycząca pomocy 

Ukrainie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

8. Na koncie pomocniczym uruchomionym do dokonywania zbiórki na rzecz „POMOCY 

DLA UKRAINY” zebrano 296 342,91 – stan na 16 marca 2022 r., godz. 11.30. Są to środki 

przekazane przez osoby prywatne oraz firmy. 

 

• W odpowiedzi na prośbę Marszałka Województwa Podkarpackiego, Pan Artur Kosicki, 

Marszałek Województwa Podlaskiego, 25 lutego rozpoczęła się w Województwie Podlaskim 

zbiórka sprzętu dla służb ratunkowych z Obwodu Iwano-Frankiwskiego na Ukrainie. Zebrano: 

środki medyczne, leki, apteczki, koce ratunkowe, środki opatrunkowe, specjalistyczny sprzęt 

ratunkowy (nosze, kołnierze ratunkowe, wenflony, torby ratownicze, zestawy Ambu), odzież, 

materace, karminaty, śpiwory, piły łańcuchowe, power banki, ładowarki, latarki itp. Sprzęt 

został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego 10 marca. Do Służb ds. 

Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwskim zebrane dar trafiły 12 marca 

br.  

 

• World Central Kitchen to organizacja non-profit. Powstała w 2010 roku z inicjatywy 

hiszpańskiego szefa kuchni Jose Andresa, po trzęsieniu ziemi na Haiti, gdzie Adres zjawił się, bo 

gotować dla dotkniętych klęską humanitarną Haitańczyków. Od tamtej pory posiłki gotowane 

przez wolontariuszy WCK pomagały ratować ludzi w wielu miejscach świata po huraganach, 

trzęsieniach ziemi i innych żywiołach. Wypracowane przez lata systemowe metody działania 

polegają na tym, że najpierw organizacja reaguje na katastrofy, a następnie współpracuje  

z lokalnymi szefami kuchni, aby rozwiązać problem głodu natychmiast po ich wystąpieniu. 

 

WCK niesie pomoc uchodźcom wojennym zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie 

granicy. Swe posiłki rozdaje potrzebującym m.in. na dworcu kolejowym w Przemyślu. W ciągu 

zaledwie kilku pierwszych dni po założeniu punktu przedstawiciele WCK wydali ponad 5000 

posiłków. 

 

 We współpracę z WTC zaangażował się Zarząd Województwa   pod  nadzorem i koordynacją 

wicemarszałka Piotra Pilcha. Spotkania i wizytacje w Przemyślu z udziałem wicemarszałka,    

miały na celu pomoc przedstawicielom organizacji WTC w znalezieniu odpowiedniej bazy 

gastronomiczno-magazynowej, która pozwoliła usprawnić gromadzenie produktów  

i przygotowywanie posiłków. W chwili obecnej w Województwie Podkarpackim działa  

18 punktów obsługiwanych przez WCK, zaś kuchnia centralna zlokalizowana jest w Przemyślu. 

Punkty dystrybucji żywności znajdują się na wszystkich przejściach granicznych zarówno po 

polskiej jak i ukraińskiej stronie. Ponadto WCK obsługuje również uchodźców, którzy ulokowani 

zostali w Hali Kijowskiej. WCK działa także na terenie Województwa Lubelskiego, gdzie 

funkcjonują 4 punkty dystrybucji żywności oraz we Lwowie gdzie obecnie funkcjonuje  

6 punktów dystrybucji żywności. 19 marca 2022r. podczas wizji lokalnej na granicy w Medyce 
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marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch oraz Marszałek Województwa 

Małopolskiego Witold Kozłowski mieli okazję porozmawiać z wolontariuszami, którzy od 

pierwszych dni wojny angażują się w działania WCK na granicy. 

 

4. Środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 
 

Założenia wsparcia uchodźców z Ukrainy ze środków RPO 2014-2020 

RPO WP 2014-2020 – pomoc na „tu i teraz”- zakładana kwota 100 mln zł. 

Wsparcie w ramach dostępnych środków w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-

2020: 

- doraźne wsparcie poprzez organizowanie i dostarczanie posiłków (kanapki, ciepłe napoje, 

ciepłe posiłki) przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej ramach trwających 

projektów – poprzez wykorzystanie zidentyfikowanych oszczędności oraz zwiększenie wartości 

projektów; 

- zakupy interwencyjne dokonywane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  

w Podmiotach Ekonomii Społecznej w ramach realizowanych projektów w zakresie ekonomii 

społecznej, obejmujące: artykuły spożywcze, artykuły higieniczne, posiłki czy niezbędny sprzęt 

a  także różnego rodzaju usługi np. usługi opiekuńcze, usługi rehabilitacyjne, usługi opieki nad 

dziećmi, usługi transportowe i inne; 

- przesunięcie środków na projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy z woj. 

podkarpackiego na działania z zakresu aktywizacji zawodowej zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Ewentualne dodatkowe środki w ramach REACT-EU: 

1. Utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z jego 

oddziałami zamiejscowymi udzielającego kompleksowej informacji i wsparcia dla obywateli 

Ukrainy: 

- dla wszystkich z terenu Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022: udzielanie 

informacji w zakresie legalizacji pobytu oraz spraw administracyjnych związanych z pobytem  

w Polsce lub organizacją wyjazdu do innych państw Unii Europejskiej, 

- dla osób, które deklarują pobyt w woj. podkarpackim: wsparcie bytowe (wyżywienie, 

zakwaterowanie) – wyżywienie dla osób zakwaterowanych w placówkach, organizacja zajęć dla 

rodzin w zakresie aktywizacji społecznej, w tym poradnictwo prawne, obywatelskie, 

psychologiczne, nauka języka polskiego; pomoc doradcza w zakresie korzystania z placówek 

edukacyjnych, jednostek pomocy społecznej oraz instytucji rynku pracy (w tym zapewnienie 

tłumacza); pomoc w uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu (nostryfikacja 

dokumentów) - doradztwo dla osób z kwalifikacjami; dla osób z niepełnosprawnością i chorych 
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doradztwo w zakresie otrzymania wsparcia opiekuńczego, korzystania z publicznej służby 

zdrowia, w sytuacji gdy konieczna/możliwa będzie organizacja pomocy przez ośrodek pomocy 

społecznej lub organizację pozarządową zwrot kosztów tej opieki; praca – powiatowe urzędy 

pracy, pośrednictwo w kontaktach z publicznymi instytucjami rynku pracy (kursy, szkolenia, 

prace interwencyjne, staże, pośrednictwo pracy); organizacja czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury  

(z możliwością doposażenia w niezbędny sprzęt i materiały); koordynowanie pracy 

wolontariuszy i finansowanie kosztów związanych z ich działalnością. 

2. W ramach obszaru edukacji kursy języka polskiego połączone z zakwaterowaniem oraz 

opieką nad osobami zależnymi (dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy – zgodnie ze 

zgłoszonymi potrzebami) oraz ewentualnie dla chętnych kursy zawodowe – działanie mogłoby 

być naturalną konsekwencją objęcia wsparciem przez Centrum Integracji Cudzoziemców. 

 

5. Nowa perspektywa Programu Współpracy Transgranicznej  

PL-BY-UA 

 
Od pierwszych dni agresji Rosji na Ukrainę, Biuro OT we współpracy ze strukturami Programu 

w Warszawie i Lwowie, włączyło się w pomoc dla uchodźców. Ze swoich zasobów promocyjnych 

przekazało: 51 koców, 45 bluz polarowych, 47 ręczników turystycznych za pośrednictwem 

beneficjenta – Powiatu Bieszczadzkiego, który koordynuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy 

przekraczających granicę w Krościenku. Równocześnie wsparło organizacyjnie akcję zbiórki 

darów organizowaną przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Warszawie. Na bieżąco 

nagłaśnia też na profilu społecznościowym Programu zbiórki i akcje pomocowe organizowane 

przez beneficjentów w całej wschodniej Polsce. Uchodźcom służy również infrastruktura 

będąca efektem projektów Programu np. Grupa Bieszczadzka GOPR przyjęła w polsko-

ukraińskim Centrum Szkoleniowym w Równi uciekające przed wojną rodziny ratowników 

górskich z Ukrainy. 

Należy przy tym zaznaczyć, że w związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej,  

a następnie włączeniem się Białorusi w działania przeciwko Ukrainie, zgodnie z zaleceniem 

Komisji Europejskiej Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) 

zawiesiła udział tego kraju w Programie i wstrzymała wszelkie płatności na rzecz białoruskich 

beneficjentów.  

W odniesieniu do nowej perspektywy UE Biuro OT nie dysponuje jeszcze żadnymi narzędziami 

pomocowymi, ponieważ Program na lata 2021-2027 wciąż pozostaje w fazie projektu (prace 

nad nim rozpoczęły się w 2019 r., ale opóźniły je najpierw wydarzenia na Białorusi, a następnie 

na Ukrainie). Zatwierdzenie nowego Programu przez Komisję Europejską spodziewane było 

końcem 2022 r. Tymczasem styczniowa decyzja IZ sprawiła, że aż do odwołania Program będzie 

miał charakter dwustronny: Polska-Ukraina, a jego kształt – na bazie wcześniejszego projektu – 

ma przygotować nowy Komitet Programujący. Agresja Rosji na Ukrainę i jej skutki (oceniane już 

teraz przez rząd Ukrainy na ponad 500 mld USD) sprawiają jednak, że prace nad zaktualizowaną 



28 
 

wersją projektu Programu będą wymagały prawdopodobnie nie tylko zmiany składu krajowego, 

ale także nakreślonych wcześniej priorytetów, alokacji środków i kwoty przeznaczonej przez KE 

na Program (która na tę chwilę wynosi zaledwie ok. 170 mln EUR).  

Funkcjonujące od blisko 20 lat programy transgraniczne (nie tylko Program Polska-Ukraina, ale 

także Program Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina) mogą być sprawnym narzędziem przyszłej 

odbudowy Ukrainy i przywrócenia funkcjonalności obszarów przygranicznych – dysponują 

bowiem doświadczoną kadrą i sprawną, gotową do działania strukturą. Są w bieżącym 

kontakcie z setkami beneficjentów i potencjalnych beneficjentów po obu stronach granicy, 

która jest jednocześnie zewnętrzną granicą UE. To także setki sprawdzonych partnerstw  

i doświadczenie zespołów projektowych w tych krajach w prawidłowej absorbcji środków UE. 

Komisja Europejska już teraz rozważa jak wykorzystać te gotowe mechanizmy, a być może 

nawet skorygować cele Polityki Spójności na lata 2021-2027, by móc skierować tą drogą 

przyszłą pomoc. W takim momencie ważny jest głos samorządów województw objętych 

Programem, które mają swoich przedstawicieli w Komitecie Programującym oraz we Wspólnym 

Komitecie Monitorującym. 

 

Na chwilę obecną nie zostały uruchomione działania wspierające Ukrainę w ramach programu 

PL-BY-UA 2014-2020, ponieważ trwają ustalenia MFiPR z KE w sprawie  prawnej możliwości 

zwiększenia rzeczowego i finansowego dwóch projektów, realizowanych przez Województwo 

oraz wykorzystania środków, które były przeznaczone na współpracę z Białorusią w ramach 

programu na wsparcie Ukrainy.  
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6. Działania podejmowane w ramach Komitetu Regionów 
 

• Stanowiska współtworzone przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 
 

1. Stanowisko Polskiej Delegacji w Europejskim Komitecie Regionów:  
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2. Stanowisko Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w KR:  

 
Charles Michel, Przewodniczący Rady Europejskiej 

Ursula Von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej 

Josep Borell, Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego 

 

OŚWIADCZENIE POTĘPIAJĄCE PORWANIE UKRAIŃSKICH BURMISTRZÓW 

 

Jako członkowie Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Europejskim Komitecie 

Regionów solidaryzujemy się w pełni ze wszystkimi demokratycznie i legalnie wybranymi 

przedstawicielami ukraińskich władz lokalnych, którzy w ostatnich tygodniach zostali poddani 

najcięższym próbom. 

Stanowczo sprzeciwiamy się uprowadzeniu przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej dwóch 

burmistrzów ukraińskich miast Melitopol i Dnieprorudne, co stanowi najdotkliwsze pogwałcenie 

wszelkich norm prawa międzynarodowego. Ten barbarzyński akt musi zostać potępiony. 

Pokazuje on wyraźnie, że systemowe łamanie prawa przez siły okupacyjne przybiera na sile  

i z każdym dniem staje się coraz dotkliwsze. 

W świetle powyższych faktów wzywamy do natychmiastowej interwencji na najwyższym 

szczeblu międzyrządowym i unijnym w celu uwolnienia zatrzymanych przedstawicieli władz 

lokalnych oraz kontynuowania wysiłków na rzecz deeskalacji przemocy i ochrony ludności 

cywilnej. 

 

Podpisali: 

Władysław ORTYL, Przewodniczący, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Polska 

Rob JONKMAN, Pierwszy Wiceprzewodniczący, Radny w Opsterland, Holandia 

Juraj DROBA, Wiceprzewodniczący, Prezydent Regionu Bratysława, Słowacja 

Anna MAGYAR, Wiceprzewodnicząca, Radna w okręgu Csongrád-Csanád, Węgry 

Marco MARSILIO, Wiceprzewodniczący, Przewodniczący regionu Abruzzo, Włochy 

Oldřich VLASÁK, Wiceprzewodniczący, Radny w Hradec Králové, Republika Czeska 

Adam BANASZAK, Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Polska 

Matteo BIANCHI, Radny w Varese, Członek Izby Deputowanych, Włochy 

Pavel BRANDA, Zastępca Burmistrza Miasta Rádlo, Republika Czeska 

Guido CASTELLI, Minister Regionalny w regionie Marche, Włochy 

Jakub CHEŁSTOWSKI, Marszałek Województwa Śląskiego, Polska 

Roberto CIAMBETTI, Przewodniczący Rady Regionu Veneto, Włochy 

Elia DELMIGLIO, Burmistrz Casalpusterlengo, Włochy 

Paweł GRZYBOWSKI, Burmistrz Miasta Rypin, Polska 

Barbara HEGEDŰS, Zastępca Burmistrza Miasta Veszprém, Węgry  

Ilpo HELTIMOINEN, Radny w Lappeenranta, Finlandia 

Dan JIRÁNEK, Radny w Kladnie, Republika Czeska 

Erika JURINOVÁ, przewodnicząca regionu Žilina, Słowacja 

Pavel KARPÍŠEK, Radny Kraju Pilzneńskiego, Senator, Republika Czeska 

Robert KOŚCIUK, Burmistrz Miasta Krasnystaw, Polska 

Witold KOZŁOWSKI, Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska 

Sebastian ŁUKASZEWICZ, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Polska 

Michele PAIS, Przewodniczący Rady Regionalnej Sardynii, Włochy 
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Cezary PRZYBYLSKI, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Polska 

Grzegorz SCHREIBER, Marszałek Województwa Łódzkiego, Polska 

Jarosław STAWIARSKI, Marszałek Województwa Lubelskiego, Polska 

Tjisse STELPSTRA, Minister Regionalny w prowincji Drenthe, Holandia 

Peter ŠVARAL, Burmistrz miasta Rohožník, Słowacja 

Donatella TESEI, Prezydent regionu Umbria, Włochy 

Luca ZAIA, Prezydent regionu Veneto, Włochy 

 

3. Projekt wspólnego apelu Polskiej, Rumuńskiej, Słowackiej i Węgierskiej delegacji w KR –  

w trakcie procedowania: 

 

APEL DELEGACJI POLSKIEJ, RUMUŃSKIEJ, SŁOWACKIEJ I WĘGIERSKIEJ W EUROPEJSKIM 

KOMITECIE REGIONÓW O SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH  

W CAŁEJ UE 

Od ponad dwóch tygodni Federacja Rosyjska dopuszcza się zbrodni na narodzie ukraińskim. 

Stanowi to naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, ale i pogwałcenie 

obowiązujących traktatów i norm społecznych, powszechnie obowiązujących w XXI wieku.  

Jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, sprawujący swój urząd najbliżej obywateli, 

powinniśmy okazać pełną solidarność z obywatelami Ukrainy, szukającymi schronienia  

i bezpieczeństwa na terenie całej Unii Europejskiej.  

Rządy, samorządy, organizacje społeczne, ale również ogromna liczba obywateli Polski, Rumunii, 

Słowacji i Węgier intensywnie organizuje pomoc humanitarną. Setki tysięcy mieszkańców 

naszych krajów gości uchodźców we własnych domach. 

Możliwości naszych samorządów i mieszkańców nie są jednak nieograniczone, dlatego 

potrzebujemy pomocy innych krajów europejskich i rozwiązań systemowych. 

Aby uniknąć katastrofy humanitarnej, potrzebny jest oparty o dobrowolność mechanizm 

wsparcia dla relokacji uchodźców oraz dedykowanie na ten cel dodatkowych środków z funduszy 

europejskich. 

Musimy wziąć pod uwagę fakt, że na skutek działań wojennych oraz ogromu zniszczeń, 

obywatele Ukrainy nie będą mogli szybko powrócić do swoich dotychczasowych miejsc 

zamieszania, dlatego pomoc musi być długofalowa.  

Najpilniejszą kwestią z perspektywy Polskich, Rumuńskich, Słowackich i Węgierskich 

samorządów jest stworzenie europejskiej bazy danych, tak aby zapewnić uchodźcom, 

szczególnie matkom z dziećmi, zweryfikowaną i zaufaną listę ofert dot. możliwości 

zakwaterowania i pracy w całej Unii Europejskiej (z uwzględnieniem oferty transportu do tych 

miejsc). Apelujemy, aby Europejski Komitet Regionów, wykorzystując swoją rozległą sieć 

kontaktów, przyczynił się do powstania tego typu bazy danych i jej koordynacji – tworząc ją 

samemu lub wykorzystując w tym zakresie, jeśli istnieje taka potrzeba, wsparcie Komisji 

Europejskiej lub innych powiązanych instytucji.  

Apelujemy o solidarność z narodem ukraińskim oraz otwarcie swoich regionalnych i lokalnych 

społeczności i domów na uciekających przed wojną Europejczyków.  
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• Wizyta studyjna dziennikarzy akredytowanych przy Europejskim Komitecie Regionów 

Dnia 12 marca 2022 r. odbyła się wizyta studyjna dziennikarzy akredytowanych przy 

Europejskim Komitecie Regionów, reprezentujących europejskie agencje prasowe (PAP - Polska 

Agencja Prasowa, BELGA - Belgijska Agencja Prasowa, ANSA - Włoska Agencja Prasowa, EFE, 

Hiszpańska Agencja Prasowa, LUSA, Portugalska Agencja Prasowa). Głównym celem przyjazdu 

dziennikarzy była wizyta na granicy w Korczowej, gdzie znajduje się jedno  

z przejść granicznych w województwie podkarpackim oraz w punktach informacyjno-

recepcyjnych dla ukraińskich uchodźców zorganizowanych przez Wojewodę Województwa 

Podkarpackiego. W trakcie całodniowego pobytu grupie dziennikarzy towarzyszył Pan 

Marszałek Władysław Ortyl. Objazd zorganizowany dla dziennikarzy miał również na celu 

pokazać i uświadomić europejskiej społeczności sytuację, z jaką muszą mierzyć się Ukraińcy 

uciekający przed rosyjskim najazdem. 

Pierwszym punktem pobytu w regionie było spotkanie z samorządowcami w starostwie 

powiatowym w Jarosławiu, w którym wraz z Marszałkiem Władysławem Ortylem uczestniczyli 

Stanisław Kłopot - starosta jarosławski, Zenon Swatek - starosta lubaczowski oraz  Bogdan Szylar 

- wójt gminy Radymno. Samorządowcy nakreślili, jak realizują zadania oraz polecenia Wojewody 

Podkarpackiego, który jako przedstawiciel rządu w terenie, jest odpowiedzialny za realizację 

tych zadań zgodnie z planem zarządzania kryzysowego.  

Dzięki objazdowi studyjnemu dziennikarzy i udokumentowaniu przez nich faktów, z którymi 

bezpośrednio się zetknęli, europejska opinia publiczna będzie w stanie przekonać się jak na co 

dzień pracują i pomagają mieszkańcy Podkarpacia, wolontariusze, samorządy, jak ogromne są 

potrzeby. Kluczowy punkt objazdu, tj. wizyta na granicy w Korczowej, zorganizowana przy 

współpracy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej sprawiła, że do europejskich mediów 

trafił jasny i klarowny przekaz, który uzmysłowi mieszkańcom innych krajów problemy z jakimi 

borykają się uchodźcy, ich potrzeby, ale również wyzwania samorządów. Komendant przejścia 

granicznego w Korczowej przedstawił Marszałkowi i dziennikarzom sytuację na granicy, 

prezentując poszczególne punkty uproszczonej odprawy.  

Prosto z przejścia granicznego w Kroczowej dziennikarze trafili do Hali Kijowskiej  

w miejscowości Młyny, gdzie zorganizowany został punkt recepcyjny dla przybywających  

z Ukrainy osób. Dokładnie tę samą trasę przebywają przekraczający polsko – ukraińską granicę 

uchodźcy, którzy szukają na Podkarpaciu schronienia. Hala Kijowska, to punkt recepcyjny 

uruchomiony przez służby Wojewody Podkarpackiego. Hala wzorem innych punktów jest  

w pełni wyposażona, na miejscu jest przygotowany punkt medyczny, zabezpieczone zostało 

wyżywienie, miejsce zabaw dla dzieci, wydzielono miejsca dla matek z dziećmi, a wsparciem  

i obsługą cudzoziemców zajmują się m.in. służby mundurowe. Średnio w ciągu doby przybywa 

tu około 3 tysięcy osób, trafiają tu wprost z granicy. Tutaj spędzają pierwszą dobę, otrzymują 

pomoc i informacje. Stąd wyruszają dalej, w głąb Polski lub za granicę. 

Dziennikarze z europejskich mediów byli także w punkcie informacyjno-recepcyjnym na dworcu 

PKP w Przemyślu, gdzie obserwowali pracę wolontariuszy.  

Na zakończenie wizyty dziennikarze europejskich agencji prasowych uczestniczyli w briefingu 

prasowym z udziałem wicepremier Ukrainy Julii Svyrydenko, unijnej komisarz ds. transportu 
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Adiny Vălean oraz ministrów transportu z Czech, Austrii, Niemiec i Polski. Odbył się on na 

pierwszym peronie przemyskiej stacji kolejowej, czyli w miejscu do którego każdego dnia 

docierają tysiące uchodźców z Ukrainy. Unijna komisarz Adina Vălean przyznała, że Komisja 

Europejska dokłada starań, aby usprawnić transport w ramach UE, aby zapewnić płynny 

przepływ ludności ze wschodu na zachód. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk 

potwierdził, że dzięki rozmowom pomiędzy polskim rządem a państwami UE, niebawem 

zwiększy się liczba pociągów organizowanych dla uchodźców, by mogli dotrzeć do innych 

krajów UE. 

 

 


