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Wstęp  
 

W związku z rozpoczęciem akcji pomocowej dla mieszkańców Ukrainy przez Marszałka 

Województwa Podkarpackiego wraz z Zarządem Województwa, poniżej przestawiona została 

informacja o kontynuacji podjętych działań oraz formach udzielonego dotychczas wsparcia 

 a także możliwej przyszłej 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 przedłożona została pod 

obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 28 marca 2022 r. 

 

1. Informacja o podjętych działaniach przez Marszałka i Zarząd 

Województwa Podkarpackiego  

 
Do kontynuacji działań pomocowych oraz ich wsparcia zaangażowane zostały departamenty 

Urzędu Marszałkowskiego 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 z 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.  

 Kontynuacja działań obejmuje: 

✓ 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.  

✓ Koordynację współpracy w zakresie działań pomocowych z regionami partnerskimi  

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

koordynacja działań w kwestii wparcia Ukrainy w obszarze działalności Marszałka 

mailto:pomoc.ukraina@podkarpackie.pl
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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 sporządzonej listy osób z Urzędu chętnych do pomocy oraz wykazu pojazdów 

które są we własności wojewódzkich 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. 

✓ Współpraca z Kancelarią Zarządu w związku z utrzymywaniem kontaktu  

z przedstawicielami administracji w Ukrainie, a także z Konsulatem Generalnym RP we 

Lwowie, na bieżąco ustalenie zapotrzebowania regionów ukraińskich, organizacja 

możliwej pomocy we wnioskowanym zakresie, a także wspieranie organizacyjne 

transportów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji 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.  

 

Kontynuowana jest także pomoc doraźna dla uchodźców i przesiedleńców z terenów objęty 

działaniami wojennymi, jak np.:  

- dostarczono transportem urzędu artykuły spożywcze/inne (wg. potrzeb) dla dzieci i ich 

opiekunów z UA którzy przebywają w ośrodku policyjnym Jawor w Polańczyku, 

- przekazano bezpośrednią pomoc (żywność, leki, środki higieniczne, środki pierwszej pomocy, 

inne) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego którzy goszczą obywateli Ukrainy w swoich 

domach lub w ramach wolontariatu pomagają na granicy i punktach recepcyjnych, 

mailto:pomoc.ukraina@podkarpackie.pl
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- kupiono za kwotę 1500 zł (pochodzącej ze zbiórki w Urzędzie Marszałkowskim) leki dla rodzin 

ukraińskich. 

 

Ponadto Urząd Marszałkowski angażuje się we wsparcie organizacji Punktu Informacyjno- 
Recepcyjnego na Dworcu Kolejowym w Przemyślu. Od 12 marca codziennie przez całą dobę 
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego pełnią dyżury i niosą pomoc uchodźcom, którzy 
przybywają do punktu recepcyjnego. Do tej pory w obsługę punktu zaangażowały się 44 osoby. 
 

1.1 Działania pomocowe kierowane na obszar Ukrainy – współpraca z obwodami 

i podmiotami partnerskimi 
 

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. Po upływie miesiąca 

od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, prośby o wsparcie pochodzące z regionów 

partnerskich są bardziej sprecyzowane, związane są głównie z potrzebami wynikającymi  

z przybyciem przesiedleńców i rannych na zachodnie tereny Ukrainy. Główne potrzeby, dotyczą 

wyżywienia oraz pomocy medycznej. 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  

✓ 4 transporty w dniu 28.02, 2.03, 12.03, 29.03 (łącznie 5 busów i 4 przyczepki),  

a także opisany niżej transport w dniu 23.03 (11 palet) 

✓ 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 

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 4.03 (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) 

✓ 3 transporty w dniu 4.03 (17 palet) oraz 12.03 (20 palet) oraz 1.04 (33 palety, 

we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej).  

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

artykuły higieniczne, koksowniki  

• 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  
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✓ 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. 

Ponadto, w ramach współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, Rządową Agencją Rezerw 

Strategicznych i PCK w dniu 23.03 zorganizowano połączony transport pomocy 

humanitarnej.  Ze strony Województwa przekazane zostało 11 palet ze sprzętem i odzieżą 

strażacką, które Centrum docelowo przekazało Państwowej Służbie ds. Sytuacji 

Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwskim. 

• 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 

– poprzez Zakarpacką Radę Obwodową (przy współpracy z Rządową Agencją Rezerw 

Strategicznych) 

✓  transport w dniu 23.03 (33 palety)  

✓ asortyment: makarony, cukier, żywność w puszkach 

– poprzez Zakarpacką Wojskową Administrację Państwową (przy współpracy z PBŻ i 

PCK) 

✓ transport w dniu 14.04 (22 palety)  

✓ asortyment: żywność i artykuły higieniczne 

• 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), 12.04 (bus) przy wsparciu Podkarpackiego Banku 

Żywności oraz Global Empowerment  

✓ 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. 

 

 

• Mościska (Obwód Lwowski)  
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- Rada Miasta w Mościskach 

✓ transport w dniu 14.03  

✓ asortyment: 50 ton mąki (50 palet) 

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. 

- Starosta Mościcki 

✓ transport w dniu 18.03 (bus z przyczepką) 

✓ asortyment: żywność, koce, ubrania, apteczki 

- Szpital Miejski w Mościskach  

✓ transport w dniu 22.03 (bus z przyczepką) 

✓ asortyment: materiały opatrunkowe, leki przeciwbólowe, pampersy dla 

dorosłych, mokre chusteczki, maseczki, strzykawki. 

• Miasto Kobaki (Obwód Iwano-Frankiwski)  

✓ transport w dniu 25.03  

✓ asortyment: świeże warzywa, żywność  

✓ efekt współpracy z Podkarpackim Centrum Hurtowym AGROHURT S.A. 

oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 

W odpowiedzi na otrzymane prośby o wsparcie w postaci leków, żywności i odzieży taktycznej 

w planach jest organizacja pomocy humanitarnej do Obwodu Chersońskiego, Odeskiego oraz 

Tarnopolskiego. Ponadto, Urząd Marszałkowski, pozostaje w stałym kontakcie z Państwową 

Służbą ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim, odnośnie aktualnego 

zapotrzebowania na sprzęt i asortyment.  

 

We współpracy z francuską organizacją Secours Populaire Francais oraz lekarzami - 

wolontariuszami ze Szwecji przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego organizowany jest 

transport leków, środków medycznych, urządzeń USG, EKG, lamp do leczenia ran i oparzeń  

z przeznaczeniem dla szpitala w mieście Chmielnicki. 

 

Aktualnie partnerzy z Ukrainy zgłaszają zapotrzebowanie głównie na żywność (w dużych 

ilościach) oraz leki i środki medyczne.  

Część przeznaczonego na pomoc asortymentu pochodzi z Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych. Z Agencją tą Urząd Marszałkowski współpracuje także w zakresie organizacji 

transportu oraz przygotowywania niezbędnej dokumentacji związanej z przewozem towaru na 

teren Ukrainy.  

 

Urząd Marszałkowski nawiązał kontakt z trzema dużymi organizacjami pomocowymi: Global 

Empowerment (USA) oraz Operation Recovery (USA) oraz Secours Populaire Francais (Francja).  

Pomoc uzyskana została również od organizacji RAPID RELIEF TEAM, która to jako organizacja 

non-profit, pomaga ludziom w kryzysie. 
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RRT pakuje i dostarcza tysiące niezbędnych towarów na Ukrainę i do innych krajów.  Aby móc 

wesprzeć potrzebujących, gromadzi fundusze dla mieszkańców Ukrainy i uchodźców. 

ORGANIZACJA RRT działa na całym świecie w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej 

Brytanii, Szwecji, Niemczech. 

  

1.2 Spotkania krajowe i międzynarodowe poświęcone pomocy Ukrainie 
 

✓ Spotkania międzynarodowe 

W dniu 30 marca 2022 r., Marszałek Województwa Podkarpackiego spotka się Panem Ivanem 

Hrycakiem- byłym Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie, który obecnie jest 

pełnomocnikiem Zakarpackiej Wojskowej Administracji Państwowej w sprawie pomocy 

humanitarnej. W rozmowie uczestniczył także Pan Andrzej Baczyk – Konsul Honorowy Ukrainy 

w Przemyślu. Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w Obwodzie Zakarpackim 

w związku z przybyciem przesiedleńców wojennych na jego teren oraz możliwego zakresu 

pomocy. Efektem spotkania było przygotowanie przez Urząd Marszałkowski we współpracy  

z Polskim Czerwonym Krzyżem pomocy humanitarnej w postaci tira żywności i artykułów 

higienicznych w dniu 14.04.  

W tym samym dniu Pan Wicemarszałek Piotr Pilch spotkał się z przedstawicielami organizacji 

Secours Populaire Francais z Francji, którzy zaangażowali się w pomoc na rzecz uchodźców  

z Ukrainy. Swoje wsparcie skierowali do przemyskich instytucji świadczących pomoc 

humanitarnej.  

W dniu 2 kwietnia 2022 r., w Województwie Podkarpackim gościła delegacja z Włoch z Regionu 

Emila - Romania, która przywiozła pomoc humanitarną dla dotkniętej wojną Ukrainy. Wśród 

przekazanych darów znalazły się: pieluchy dla dzieci, pieluchy dla dorosłych, środki higieniczne 

dla kobiet, leki i środki medyczne oraz odzież. Delegacja odwiedziła punkt informacyjno - 

recepcyjny w Przemyślu oraz spotkała się z Panem Stanisławem Kruczkiem, członkiem Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Panem Jerzym Jęczmienionką, Dyrektorem Regionalnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 

W dniu 5 kwietnia 2022 r., Powiat Łańcucki był gospodarzem międzynarodowej konferencji 

poświęconej kryzysowi humanitarnemu wynikłemu w skutek bestialskiego, zbrojnego ataku 

Rosji na Ukrainę z udziałem delegacji z Niemiec. Wydarzenie miało na celu omówienie 

systemowego, długoterminowego planu współpracy w zakresie dostarczania sprecyzowanej 

pomocy trafiającej w konkretne potrzeby. W trakcie konferencji miało również miejsce 

podpisanie deklaracji partnerstwa pomiędzy Rejonem Lwowskim reprezentowanym przez 

Andrija Sulyma Przewodniczącego Rady Rejonowej Rejonu Lwowskiego a Powiatem Saarpfalz 

reprezentowanym przez dr Theophila Gallo starostę Powiatu Saarpfalz (Niemcy). Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego reprezentował pan Jerzy Jęczmienionka – 

Dyrektor ROPS w Rzeszowie oraz pracownik Oddziału współpracy międzynarodowej. 

Matteo Bianchi Członek Europejskiego Komitetu Regionów, poseł do parlamentu włoskiego  

i jednocześnie radny gminy Varese (Lombardia) oraz Lorenzo Bernasconi z Gabinetu Ministra 
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ds. rozwoju gospodarczego Giancarlo Giorgettiego złożyli wizytę w Województwie 

Podkarpackim 7 kwietnia br.  Podczas spotkania z Marszałkiem Władysławem Ortylem delegacja 

przedstawiła główne założenia dot. planu pomocy regionu Lombardii dla uchodźców z Ukrainy. 

W trakcie wizytacji granicy w Korczowej Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 

Stanisław Kruczek zapoznał włoską delegację z obecną organizacją ruchu granicznego oraz z 

funkcjonowaniem punktu recepcyjnego w Przemyślu. 

Ponadto, 7 kwietnia br. Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, 

spotkał się w Przemyślu z delegacją, która zatrzymała się na Podkarpaciu w drodze na Ukrainę. 

W skład delegacji wchodziło 35 członków parlamentów narodowych oraz europosłów  

z 11 krajów UE, m. in. były premier Litwy Andrius Kubilius oraz polscy europosłowie - Ryszard 

Czarnecki i Kosma Tadeusz Złotowski. Marszałek Kruczek powitał delegację i towarzyszył 

gościom do chwili odjazdu pociągu do Kijowa. Podczas krótkiego spotkania członkowie delegacji 

zapoznali się z rolą jaką pełni Przemyśl, Przemyski Caritas oraz tamtejszy dworzec kolejowy  

w procesie przyjmowania i relokacji uchodźców z Ukrainy. Na zakończenie wizyty podziękowali 

mieszkańcom Podkarpacia za udzieloną pomoc.   

W dniu 13 kwietnia br. Pan Marszałek Pilch spotkał się z Markusem Rinderspacher 

Wiceprzewodniczącym Landtagu Bawarii, była to już jego druga wizyta w ostatnim czasie  

z transportem pomocy humanitarnej z Bawarii. Celem spotkania było również omówienie jak 

najlepszego ukierunkowania niesionej pomocy. Wiceprzewodniczący wyraził również uznanie 

dla samorządów z Podkarpacia, które od pierwszych dni wojny pomagają walczącej Ukrainie. 

W dniu 15 kwietnia br. do Urzędu Marszałkowskiego przyjechali przedstawiciele Obwodu 

Tarnopolskiego. Celem ich wizyty było podziękowanie Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego za otrzymane dotychczas wsparcie. Pan Rusłan Kulik – przedstawiciel 

Tarnopolskiej Rady Obwodowej oraz Pan Taras Sawczuk – z fundacji charytatywnej z obwodu 

tarnopolskiego podziękowali Marszałkowi Władysławowi Ortylowi za dotychczasowe wsparcie, 

jakie trafiło do obwodu tarnopolskiego od początku wojny, a było to już kilka transportów  

z różnego rodzaju rzeczami – głównie z żywnością, lekami, kocami, środkami higieny osobistej  

i medycznej. Podczas spotkania z Panem Stanisławem Kruczkiem – Członkiem Zarządu, 

rozmawiano także o dalszej potrzebie wspierania Ukrainy oraz omówiono szczegóły kolejnego 

transportu z pomocą humanitarna do tego obwodu. 

Na dzień 21 kwietnia br. została zaplanowana także wizyta przedstawicieli Obwodu 

Lwowskiego, na czele z Przewodniczącą Lwowskiej Rady Obwodowej. Celem spotkania będzie 

omówienie aktualnej sytuacji w przygranicznych terenach na Ukrainie oraz kwestii pomocy 

humanitarnej.  

 

✓ Wizyta Pierwszej Damy 

W dniu 30 marca Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser – Duda wizytowała Województwo 

Podkarpackie. Pierwszym punktem pobytu była wizyta w Stalowej Woli. gdzie odwiedziła dzieci 

ukraińskich uchodźców w Centrum Wytchnieniowo–Koordynacyjnym. Następnie udała się do 

Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Agata 



10 
 

Kornhauser – Duda w towarzystwie marszałka Władysław Ortyla oraz dyrektor szpitala Barbary 

Rogowskiej spotkała się z małymi pacjentami, ich opiekunami oraz personelem Kliniki 

Onkohematologii Dziecięcej. Kolejnym punktem programu Pierwszej Damy w rzeszowskim 

szpitalu była wizytacja Kliniki Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka 

oraz spotkanie z personelem. Oba oddziały rzeszowskiej „Dwójki” od chwili rosyjskiej agresji na 

Ukrainę stały się miejscem leczenia dla młodych i najmłodszych pacjentów z tego kraju. 

Po odwiedzinach u małych pacjentów szpitala Agata Kornahauser – Duda spotkała się  

z gospodarzami województwa w siedzibie urzędu marszałkowskiego. Obok marszałka 

Władysława Ortyla w spotkaniu uczestniczyli także sekretarz województwa Lesław Majkut, 

prezes RARR Mariusz Bednarz oraz przedstawiciele Kancelarii Zarządu UMWP. Rozmowa 

skoncentrowała się wokół form pomocy dla ukraińskich uchodźców oraz kwestii związanych z - 

koordynowanymi przez samorząd województwa – transportami z pomocą humanitarną, które 

poprzez Podkarpacie trafiają na teren Ukrainy. 

✓ Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej w dniu 5.04 na Podkarpaciu na czele z unijną 

Komisarz do spraw Spójności i Reform Panią Elisą Ferreirą.  

W ramach dwudniowej wizyty w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie skierowane do 

organizacji pozarządowych wspierających uchodźców z Ukrainy w województwie podkarpackim 

oraz na granicy polsko-ukraińskiej. 

W spotkaniu organizacji pozarządowych z komisarz Elisą Ferreirą oraz przewodniczącym Komisji 

REGI w PE wzięli udział także: Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w MFiPR, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart 

oraz wicewojewoda Radosław Wiatr. Samorząd województwa reprezentował marszałek 

Władysław Ortyl i członkowie zarządu – Anna Huk i Stanisław Kruczek wraz z radnymi 

województwa. 

Spotkanie dotyczyło omówienia i zaprezentowania pomoc, jaką organizacje pozarządowe 

okazują uchodźcom od pierwszego dnia wojny w Ukrainie, co jest nie tylko aktem najwyższej 

solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy i opieki, ale jednocześnie przykładem, jak 

organizacje solidarnie i sprawnie reagują w chwilach kryzysu humanitarnego. 

Podziękowano za trud i pracę, która wymaga wiele poświęcenia, ale która jest niezbędna  

i potrzebna w dobie kryzysu humanitarnego. Delegacja w Polsce w województwie 

podkarpackim na własne oczy zobaczyła wielkie angażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. 

Szczególne słowa podziękowania skierowano pod adresem organizacji, które od pierwszego 

dnia niosły pomoc i wszelkie wsparcie na granicy polsko- ukraińskiej oraz w regionie, jak Caritas 

Archidiecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Podkarpackiego Oddziału Okręgowego 

PCK, Banku Żywności w Rzeszowie, Fundacjom i Organizacjom z obszaru polskich Bieszczad oraz 

Członkom Domu Ukraińskiego w Przemyślu oraz Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego i wielu innym. 

Z kolei przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość odbycia otwartej dyskusji na 

temat potrzeb, koniecznego wsparcia oraz zgłaszania próśb o pomoc Unii Europejskiej  

i Komisji Europejskiej w zażegnaniu kryzysu humanitarnego.  
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✓ Spotkanie Prezydentów Państw Bałtyckich  

Liderzy Polski i państw bałtyckich spotkali się w Rzeszowie na nadzwyczajnym szczycie 

poświęconym Ukrainie. Wzięli w nim udział Prezydenci Polski Andrzej Duda, Litwy Gitanas 

Nausėda i Łotwy Egils Levits oraz Minister Spraw Zagranicznych Estonii Eva–Maria Liimets.  

W wizycie uczestniczył również Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl 

oraz Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart. Spotkanie odbyło się 12.04 br. w Urzędzie 

Wojewódzkim w Rzeszowie.  

W nadzwyczajnym szczycie w Rzeszowie Politycy omówili sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie 

i regionie w związku z trwającą wojną, oraz rozmawiali o sposobach wsparcia Kijowa.  

Jak przekazał Jakub Kumoch, Szef Biura Polityki Międzynarodowej spotkania służą koordynacji 

polityki naszego regionu. 

1.3 Kontynuacja uruchomienia 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 pociągu na linii 108 został 

uszkodzony jeden zespół spalinowy) 

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

pociągi. Taborem województwa podkarpackiego 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. 

 W dniu 13 marca uruchomiono następujące połączenia: 

✓ Przemyśl – Katowice – 2 pociągi - średnio po 430 pasażerów na pociąg 

✓ Przemyśl – Wrocław   - 1 pociąg   - 340 pasażerów 

✓ Uherce – Tarnów - 1 pociąg - 172 pasażerów 

 

Ponadto, podjęto działania mające na celu uruchomienie pociągów Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej.  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.  

Zestawienie pociągów uruchamianych przez ŁKA  
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✓ 6.03 – Przemyśl - Łódź 

✓ 9.03 - Jarosław - Łódź 

✓ 9.03 – Jarosław - Łódź 

✓ 14.03 – Przemyśl - Łódź 

✓ 16.03 – Przemyśl - Łódź 

Pociągi ŁKA są uruchamiane po wcześniejszym zapotrzebowaniu przez PKP IC jako 

koordynatora.  Nie mają zatem cyklicznego rozkładu jazdy ŁKA tylko w zależności od potrzeby. 

 

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.  

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. 

 

W dniu 19.04 br. Zarząd Województwa wyraził zgodę na kolejne wydłużenie terminu 

wprowadzenia czasowych, bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy pociągami 

regionalnymi, które na zlecenie Województwa Podkarpackiego uruchamia Spółka POLREGIO. 

Uprzednio Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 28.02.2022 r. wyraził 

zgodę na wprowadzenie dla obywateli Ukrainy, tj. osób legitymujących się obywatelstwem 

ukraińskim, w terminie od 26 lutego do 6 marca, z możliwością dalszego wydłużenia 

bezpłatnych przejazdów we wszystkich połączeniach regionalnych uruchamianych na zlecenie 

Województwa Podkarpackiego. Aktualnie Spółka POLREGIO S.A. zwróciła się o rozważenie 

kolejnego przedłużenia obowiązywania bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy  

w terminie aż do 30 kwietnia. Powyższe miało by dotyczyć jak dotychczas dzieci i młodzieży do 

18 roku życia, kobiet w każdym wieku oraz mężczyzn po 60 roku życia posiadających 

obywatelstwo Ukrainy.  

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że Operator POLREGIO regularnie przekazuje do tut. 

Urzędu zestawienia informujące nas o ilości przewiezionych pasażerów ukraińskich, którym 

wystawiono poświadczenia o bezpłatnym przewozie. Aktualnie od dnia 26 lutego  

w pociągach regionalnych na całym terenie województwa przewieziono 8045 osób. 

 

1.4 Działania Zarządu w sprawie reaktywacji i przywrócenia regularnych połączeń 

kolejowych na granicy Państwa  
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W obliczu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy nastąpiła zmiana geopolitycznego znaczenia 

Polski południowo-wschodniej w szczególności pod kątem wykorzystania linii kolejowych jako 

dodatkowych korytarzy transportowych pomiędzy Polską a Ukrainą.  Mając na względzie 

potrzebę jak najszybszego uruchomienia nowych korytarzy transportowych pomiędzy Polską  

a Ukrainą wykorzystujących linie kolejowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy, 

oraz uwzględniając geopolityczne znaczenie linii kolejowych w południowo-wschodniej części 

kraju, w obliczu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy zachodzi potrzeba wykonania prac 

rewitalizacyjnych na liniach kolejowych nr 108 Stróże – Krościenko , nr 102 Przemyśl –

Malhowice, nr 101 Munina-Hrebenne na odcinku  Munina - Werchrata. 

 

W dniu 28 marca br. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego przyjęła stanowisko w sprawie reaktywacji i przywrócenia regularnych oraz 

bezpiecznych połączeń kolejowych na linii 108 relacji Stróże - Krościenko (Granica Państwa) 

Zarząd Województwa Podkarpackiego popierając stanowisko Komisji, poparł  

konieczność podejmowania działań mających na celu stworzenia dodatkowych korytarzy  

w transporcie kolejowym pomiędzy Polską/UE a Ukrainą. W szczególności potrzebna jest szybka 

rewitalizacja linii kolejowej nr 108 od Krościenka (Granica RP/UA) do Jasła wraz z budową 

łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie, jak i rewitalizacja linii kolejowej l-107 Zagórz - Łupków 

(kierunek Słowacja/Węgry/ Bałkany). Dodatkowo potrzebne jest zrewitalizowanie linii 

kolejowej nr 102 Przemyśl-Malhowice, dzięki której możliwe będzie w porozumieniu z Kolejami 

Ukraińskimi UZ uruchomienie komunikacji transgranicznej na kierunku Przemyśl –Chyrów -

Krościenko, Ustrzyki Dolne - Sanok. Obecnie trwają uzgodnienia z Ministerstwem Funduszy  

i Polityki Regionalnej w tym zakresie oszacowanie kosztów modernizacji linii 108 na odcinku 

Jasło-Zagórz wskazuje na kwotę ponad 800 mln zł zaś odcinek Zagórz – Krościenko około 420 

mln zł. Należy zaznaczyć, że dla linii 108 Jasło – Zagórz jest opracowana dokumentacja na jej 

modernizację.  

Powyższe działania stawiają dodatkowe wymagania przed infrastrukturą kolejową regionu. 

Obecnie Zarząd Województwa podjął działania w celu przywrócenia linii 102 na odcinku 

Przemyśl – Malhowice do ruchu pociągów, koszt inwestycji szacowany jest na ok. 50 mln zł.  

Zasadnym jest również utworzenie hubów przeładunkowych na terenie SSE Przemyśl przy 

przejściu Medyka - Mościcka II, umożliwionych przeładunek towarów z wagonów 

szerokotorowych na zwykłe. Nie bez znaczenia jest również już istniejąca infrastruktura 

szerokotorowa pomiędzy Medyką i Żurawicą m.in. z bocznicami w Hurko, Krówniki, Chałupki. 

Aktualnie trwają uzgadniane z PKP PLK S.A. -Biurem przygotowania inwestycji w zakres 

priorytetów elektryfikacji linii bieszczadzkich. 

  „Rewitalizacja linii kolejowej L-101 Munina-Hrebenne ” 

Inwestycja wstępnie została oszacowana na kwotę 600 mln zł. przy założeniu rewitalizacji linii 

kolejowej dla prędkości 100 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów 

towarowych. Rewitalizacja linii kolejowej dla potrzeb przywrócenia ruchu w szczególności 

towarowego będzie obejmowała: wykonanie prac na podtorzu, nawierzchni  i układzie torowym 

wraz drogami rozjazdowymi, urządzeń SRK, sieci i urządzeń energetyki nietrakcyjnej, 
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odwodnień, obiektów inżynierskich  (mosty, wiadukty, przepusty, estakady), budowę obiektów 

służących obsługi podróżnych (perony, wiaty, dojścia, pochylnie), obiektów służących 

prowadzenia ruchu kolejowego (nastawnie), budowę sieci i urządzeń teletechnicznych, budowę 

i przebudowę instalacji (kolizje), budowę przebudowę przejazdów kolejowych, wiaduktów 

drogowych i kolejowych, oraz budowę i przebudowę dróg związanych  z rewitalizacją linii 

kolejowej.  Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Województwa podkarpackiego na 

terenie powiatów jarosławski, lubaczowski. Projektowana linia kolejowa będzie łączyła się z linią 

91 w miejscowości Munina od strony południowej. Od strony północnej posiada połączenie  

z linią kolejową nr 116 w rejonie Hrebennego, która prowadzi w kierunku Rawy Ruskiej.  Linia 

kolejowa obecnie jest linią jednotorową niezelektryfikowaną.  

Zarząd Województwa Podkarpackiego mając na uwadze wagę sytuacji oraz znaczenie 

strategicznych korytarzy transportowych podejmuje działania wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A, a także z zainteresowanymi JST, w celu przyszłej realizacji zamierzonych inwestycji, dzięki 

którym powstaną dodatkowe możliwości w ruchu tak transgranicznym jak i lokalnym ruchu 

kolejowym. 

 

1.5 Realizacja uchwał pomocowych Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

 

W dniu 28 marca Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął dwie uchwały w sprawie pomocy 

dla Ukrainy: 

✓ Uchwala Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.03 br. w sprawie udzielenia 

pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym na terytorium Ukrainy - pomoc rzeczowa  

w wysokości 1 mln. zł następującym partnerskim regionom w Ukrainie: Lwowskiemu, Iwano – 

Frankiwskiemu, Odeskiemu, Zakarpackiemu, Tarnopolskiemu a także potrzebującym pomocy 

obwodom: Chersońskiemu, Chmielnickiemu, Czerniowieckiemu Wołyńskiemu, Kijowskiemu, 

Rówieńskiemu w formie przekazania artykułów spożywczych i przemysłowych, środków 

pierwszej pomocy i sprzętu medycznego, sprzętu prądotwórczego i służącego komunikacji,  

a także wyposażenia osobistego i innego niezbędnego sprzętu zabezpieczającego podstawowe 

potrzeby bytowe i medyczne. 

Realizacja uchwały odbywać się będzie na zasadzie zakupu i przekazania w pierwszej kolejności 

obwodom ukraińskim” we Lwowie, Iwano-Frankiwsku, Odessie, Użgorodzie, Tarnopolu- 

regionom partnerskim województwa, najbardziej potrzebnych środków medycznych, 

dedykowanych wybranej przez władze obwodowe jednostce medycznej. 

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego wystosował do wojskowych 

administracji obwodowych pisemne zapytanie odnośnie najpilniejszego zakresu pomocy. 

Zwrócił się do Przewodniczących Obwodu Lwowskiego, Iwano-Frankiwskiego, Tarnopolskiego, 

Zakarpackiego i Odeskiego z ofertą wparcia wybranej jednostki medycznej (np. szpitala czy 

podmiotu zaopatrzenia medycznego), poprzez zakup najbardziej potrzebnych środków 

medycznych. Na ten moment uzyskano odpowiedź, określającą przedmiot wsparcia  

z Lwowskiej, Zakarpackiej i Tarnopolskiej Wojskowej Administracji Obwodowej.  Kolejnym 

działaniem będzie realizacja zakupu oraz przekazanie środków medycznych na teren Ukrainy.  
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✓ Realizacja Uchwały Sejmiku Województwa z dnia 28.03 br. w sprawie zakresu pomocy 

Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

 

Zakres pomocy obejmuje:  

 

1)  zapewnienie zakwaterowania; 

2) wyżywienie; 

3) transport, przejazd środkami transportu publicznego oraz środkami specjalistycznego 

transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością;  

4) środki czystości i higieny osobistej oraz inne produkty niezbędne do samodzielnego i godnego 

funkcjonowania; 

5) kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; 

6) opiekę zdrowotną i sanatoryjną;  

7) usługi społeczne, w tym m. in. wsparcie psychologiczne, prawne, społeczne, opiekuńcze, 

socjalne; 

8)  aktywizację społeczną i zawodową, w tym naukę języka polskiego, uzyskanie nowych 

kwalifikacji, aktualizację, dostosowanie i/lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

9) wsparcie finansowe i rzeczowe dla organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów 

działających na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. 

 

 

✓ Uchwała Zarządu z dnia 14.04. 2022 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez 

Województwo Podkarpackie. 

 

Województwo Podkarpackie włącza się w pomoc uchodźcom z obszaru Ukrainy dotkniętego 

w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji 

Rosyjskiej. Zgodnie z art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. 

zm.) jednostka samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych 

środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy. W związku z powyższym, zgodnie  

z zapisami art. 12 ust 5 ww. ustawy Zarząd Województwa określił formy i trybu udzielania 

przedmiotowej pomocy.  

Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr XLVII/788/22 z dnia 28 marca 2022 r.  

w sprawie zmian w budżecie Województwa podkarpackiego na 2022 r. ustalił plan wydatków 

w dziele 852 w rozdziale 85295 w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

W dniu 14 kwietnia Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę wykonawczą do ww. 

uchwały sejmikowej. Zgodnie z jej zapisami, określono następujące formy pomocy: 
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a) w zakresie zakwaterowania poprzez zapewnienie miejsc pobytu dla uchodźców,  

w tym: 

- doposażenie miejsc noclegowych/miejsc pobytu, koszty mediów/czynszu, koszty 

związane z pobytem w miejscach zbiorowego zakwaterowania,  

- roboty budowlane, adaptacyjne, remonty obiektów/placówek prowadzonych przez 

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne przeznaczone na pobyt dla 

uchodźców; 

b) w zakresie wyżywienia poprzez zakup gotowych posiłków, produktów do przygotowania 

posiłków; 

c) w zakresie transportu, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środkami 

specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością i osób 

leżących poprzez zakup paliwa, wynajem busów, autokarów; 

d) w zakresie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do 

samodzielnego i godnego funkcjonowania, poprzez zakup produktów; 

e) w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy poprzez zakup podręczników i przyborów szkolnych, zapewnienie 

miejsc opieki w żłobkach i przedszkolach, wypoczynku letniego dodatkowych etatów 

specjalistów; 

f) w zakresie opieki zdrowotnej i sanatoryjnej poprzez zakup środków medycznych, zakup 

sprzętu rehabilitacyjnego/wspomagającego niezbędnego dla osób niepełnosprawnych 

oraz osób ze szczególnymi potrzebami oraz zapewnienie pobytów terapeutyczno-

leczniczych; 

g) w zakresie usług społecznych, w tym m.in. wsparcie psychologiczne, prawne, społeczne, 

opiekuńcze, socjalne poprzez zapewnienie dostępu do ww. usług; 

h) w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym naukę języka polskiego, uzyskanie 

nowych kwalifikacji, aktualizację, dostosowanie i/lub podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych poprzez zakup ww. usług; 

i) w zakresie wsparcia finansowego i rzeczowego dla organizacji pożytku publicznego  

i innych podmiotów działających na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy poprzez pomoc 

finansową i/lub rzeczową na rzecz działalności podejmowanej w ramach pomocy 

uchodźcom.  

 

Wykonanie powyższych zadań będzie możliwe w trybie:  
 
a) zlecenia zadań i udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa organizacjom 

pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz związkom zawodowym z pominięciem otwartego konkursu ofert  na 
zaproszenie Zarządu Województwa bądź z własnej inicjatywy w trybie określonym  
w art. 221 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, przy czym tryb 
postępowania o udzielenie dotacji na zadania określone w art. 221 ust. 2 ustawy, sposób jej 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/finanse-publiczne-17569559/art-221
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rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określi Zarząd 
Województwa;  

b) powierzenia zadań przez Zarząd Województwa z zakresu zdrowia publicznego zgodnie  
z art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym z pominięciem trybu 
konkursu ofert, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, 

c) pozakonkursowym określonym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

d) zakupu towarów i usług z uwzględnieniem wyłączeń stosowania ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przewidzianych w ustawie z dnia  
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. 

 

Formy pomocy będą mogły być świadczone przez:  

1) organizacje pozarządowe (NGO) w rozumieniu art. 3 ust. 2, inne podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz związki zawodowe, 

2) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz wojewódzkie samorządowe 

jednostki organizacyjne. 

 

Pomoc, o której mowa powyżej będzie udzielana w zakresie zaplanowanych środków  

w budżecie Województwa Podkarpackiego. Wykonanie uchwały powierzono Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego oraz kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia tj. 14.04 br., z mocą obowiązywania 

od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

2. Koordynacja działań w jednostkach podległych samorządowi 

województwa 

 

2.1  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w imieniu Województwa, w uzgodnieniu 

i we współpracy ze służbami Wojewody, wspiera i koordynuje pomoc humanitarną, rzeczową 

dla uchodźców, mieszkańców Ukrainy.  

W siedzibie ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 prowadzony jest punkt zbiórki darów czynny od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 18.00 oraz w soboty 10.00 - 18.00. 

Pracownicy ROPS codziennie pełnią dyżury (w godzinach i po godzinach pracy, również w dni 

wolne) w punkcie ROPS przy ul. Hetmańskiej oraz w magazynie Banku Żywności w Rzeszowie. 

Do pomocy w punkcie ROPS włączyły się również biura poselskie mające siedzibę w budynku 

przy ul. Hetmańskiej. Dane kontaktowe pracowników ROPS zgłoszone są do służb Wojewody 

jako osoby biorące udział w koordynacji pomocy humanitarnej i udzielenia niezbędnych 

informacji z terenu województwa, kraju i Europy.  
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W ostatnim tygodniu tj. od 07.04.-14.04.2022 w ramach pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy 

ROPS zrealizował poniższe działania: 

I. W punkcie przy ul. Hetmańskiej:  

1. Przyjmowana jest na bieżąco pomoc rzeczowa tj. żywność, artykuły higieniczne 

kosmetyki i środki czystości, leki/artykuły medyczne, ręczniki, koce, inne. 

Pomoc przyjęto między innymi:  

a) z Niemiec - transport w dniu 09.04.2022. (Dzięki informacjom umieszczanym  

w mediach społecznościowych organizowane są zbiórki darów w Niemczech, Francji przez 

osoby prywatne, które kolejno dostarczane są do punktu ROPS w Rzeszowie.  

Ostatni transport z Berlina z dnia 09.04.2022 zorganizowała szkoła Temple-Gardin Schule oraz 

szkolny klub piłkarski. Dzieci ze szkoły z Berlina przekazały również rysunki dla dzieci z Ukrainy); 

b) od pogotowia i sieci MPWIK (zbiórkę zorganizowali pracownicy i przekazali żywność 

do punktu ROPS w dniu 08.04.2022); 

c) od prywatnego przedsiębiorcy z Jeżowa Sudeckiego - przyjęcie 4 palet darów; 

 

2.  Zgromadzona pomoc rzeczowa w punkcie ROPS pozwoliła na przekazanie dziewięciu 

pełnych busów z przeznaczeniem na pomoc humanitarną na Ukrainę (żywność, kołdry, koce, 

ubrania, środki medyczne, środki czystości). Pomoc ta dotarła własnym transportem Ukraińców 

do jednostki administracyjnej miast: Chyrów - rejon Samborski, Komarno - rejon Lwowski oraz 

do Żółkwi - wszystkie w obwodzie Lwowskim. W zależności od rodzaju pomocy dotarła ona 

także do Szpitala Dziecięcego we Lwowie, ośrodków uchodźców ze wschodu Ukrainy  

w Chyrowie, Komarnie i w Żółkwi. Część z darów decyzją miejscowych wolontariuszy została 

przeznaczona dla żołnierzy ukraińskich - jednostek, gdzie walczą poborowi. Część darów została 

przekazana do Charkowa poprzez transport kolejowy przybyły ze Lwowa. Zebrane w punkcie 

ROPS wózki inwalidzkie, nosze, łokciowe kule ortopedyczne trafiły również do szpitala we 

Lwowie, skąd przekazane zostały rannym żołnierzom. 

          

II. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w sposób ciągły współpracuje z organizacją 

charytatywną działającą na całym świecie - RRT Rapid Relief Team, zajmującą się dostarczaniem 

pomocy humanitarnej. W pomoc RRT włączył się również Ambasada RP w Berlinie i osobiście 

Konsul RP w Berlinie Pan Marcin Król. Dary otrzymane z RRT kierowane są do magazynu  

w Leżajsku i za pośrednictwem Caritasu Przemyskiego przekazywane na tereny Ukrainy, objęte 

najcięższymi skutkami agresji rosyjskiej. W okresie 07.04.2022-14.04.2022 otrzymano 101 palet 

z zestawami żywnościowymi tzw. Family Food Boxes. Otrzymana żywność trafiła za 

pośrednictwem Caritasu lwowskiego m.in. do Kijowa, Mariupola, Buczy. 

 

III. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej nadal aktywnie współpracuje z Bankiem Żywności  

w Rzeszowie w obszarze działań pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, bardzo ważna 

jest tutaj możliwość korzystania z magazynu w Rzeszowie oraz zasobów osobowych Banku. 

Bank Żywności przy współpracy z ROPS, służbami Marszałka oraz Wojewody w wymienionym 

okresie przyjmuje na bieżąco pomoc rzeczową oraz dokonuje jej dalszego rozdysponowania.  
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W wymienionym okresie przygotowano i przesłano 10 transportów pomocy rzeczowej około 

40 ton, głównie żywność, artykuły higieniczne kosmetyki i środki czystości, leki/artykuły 

medyczne, ręczniki, koce, inne. Pomoc trafiła do osób potrzebujących na terenie woj. 

podkarpackiego oraz na Ukrainę. 

W sobotę tj. 16 kwietnia do magazynów Banku Żywności została dostarczona przez RRT Rapid 

Relief Team kolejna pomoc humanitarna w ilości 90 palet żywności, która została przyjęta przez 

pracowników Banku oraz ROPS w Rzeszowie. 

Pracownicy ROPS pełnią również dyżury w Banku Żywności. W terminie od 07.04.-12.04.2022, 

łącznie 12 pracowników ROPS w godzinach od 9-14 pracowało przy sortowaniu darów w Banku, 

w celu przygotowywania palet do transportu.   

 

IV. ROPS na bieżąco prowadzi również akcję promocyjną promocję punktu poprzez: 

a) dokumentację fotograficzną zarówno z pobrania darów w puncie jak i otrzymuje zdjęcia 

z ich rozdysponowania na Ukrainie. Fotorelacje z działalności punktu na bieżąco 

umieszczane są w mediach społecznościowych ROPS. 

b) promuje również własną działalność na rzecz Ukrainy poprzez lokalne media. W dniu 

07.04.2022 TVP Rzeszów nagrała i wyemitowała w aktualnościach regionalnych relację 

z działalności punktu i Banku Żywności. Wywiadu udzielił Dyrektor Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej i pracownik ROPS. Przekazano informację w jaki sposób 

udzielana jest pomoc, gdzie trafia oraz zaapelowano o dostarczanie najbardziej 

potrzebnych darów rzeczowych do punktu ROPS. 

c) Przesłano również pisma do Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów w województwie 

podkarpackim z prośbą o organizowanie lokalnych zbiórek i przekazanie zebranej 

pomocy rzeczowej do punktu w ROPS W Rzeszowie. 

 

2.2 Instytucje kultury 
 

✓ Muzeum-Zamek w Łańcucie  

1. 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 krótki okres. 

2. Pomoc w zabezpieczeniu materiałów do pakowania i przewozu muzealiów  
w odpowiedzi na wiadomość z dnia 24.03.2022r. nadesłaną z Narodowego Instytutu 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) w sprawie przekazania potrzebnych materiałów na 
rzecz Muzeów w Ukrainie.  

 

 

✓ Muzeum Okręgowe w Rzeszowie  
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1. Dnia 2 kwietnia br. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zorganizowało koncert 

charytatywny Zespołu Muzyki Dawnej Vox Angeli pt. „Posłuchajcie ja Was proszę” - koncert 

pieśni wędrownych śpiewaków, dedykowany lirnikom z Ukrainy. 

Program koncertu obejmował: 

• Projekcję filmu pt. „Pieśń Dziadowska” 

• Pieśni tradycyjne i ludowe. Pieśni pogranicza. 

• Dziadowskie opowieści o Życiu, Śmierci i Sądzie Ostatecznym. 

• Prezentację rekonstrukcji instrumentów historycznych. 

Podczas koncertu odbyła się kwesta na rzecz pomocy Ukrainie. Zbiórka datków pieniężnych 

odbyła się dzięki uprzejmości Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 

2. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (wraz z oddziałami) umożliwia uchodźcom z terenu 

Ukrainy bezpłatny wstęp na wystawy czasowe, stałe oraz bezpłatny udział dzieci i młodzieży  

w lekcjach muzealnych.  

✓ Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej  

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oferuje w poniedziałki bezpłatne zwiedzanie skansenu 

z przewodnikiem w języku ukraińskim. Po 25 marca zorganizowany został spacer  

z przewodnikiem. 

Ponadto 27 marca Muzeum zorganizowało koncert fortepianowy będący wyrazem solidarności 

z narodem ukraińskim. Występ Pawła Barana rozpoczął się Pieśnią bez słów Siergieja 

Bortkiewicza – ukraińskiego kompozytora polskiego pochodzenia. Tego wieczoru zabrzmiała też 

Etiuda transcendentalna d-moll nr 4 (Mazeppa) Ferenca Liszta, jako kolejne nawiązanie do 

historii Ukrainy. 

✓ Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu  

- transport materiałów opakowaniowych na trasie Przemyśl – Lwów, 

- w dalszym ciągu użyczane są miejsca magazynowe z przeznaczeniem na przyjęcie/ wydanie 

środków przeznaczonych do zabezpieczenia zbiorów muzealnych oraz środków medycznych dla 

potrzeb instytucji w Ukrainie. 

✓ Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku  

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w ramach akcji „Pomóżmy Ukrainie” 

zorganizowało w dniach 26-27 marca 2022 r. imprezę charytatywną, z której cały dochód 

przeznaczony został na pomoc humanitarną. 

Była to impreza, która polegała na organizacji warsztatów dla całych rodzin (tematyka różna: 

pisanki, kaligrafia, kwiaty z bibuły, warsztaty gastronomiczne: pieczenie ciasteczek, proziaków, 

dania regionalne), zwiedzaniu Parku Etnograficznego MBL w Sanoku z pracownikami 
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merytorycznymi i przewodnikami muzealnymi za symboliczną złotówkę, zostało również 

odprawione nabożeństwo ekumeniczne w zabytkowym Kościele z Bączala Dolnego na terenie 

Parku Etnograficznego MBL w Sanoku, dodatkowo można było zasmakować dań regionalnych 

przygotowanych  przez „Gospodę Pod Białą Górą” współpracującą z muzeum. 

Pracownicy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wykonali prace artystyczne w postaci 

obrazów oraz dekoracji świątecznych, które to prace zostały przekazane na aukcję, w ramach 

wspomnianej imprezy. Całość kwoty jaką zebrano wspólnie z innymi Sanockimi instytucjami 

kultury oraz szkołami wyniosła ponad 50 tys. zł Dochód z tych wydarzeń obejmujący dwa 

weekendy (ostatni marca i pierwszy kwietnia) przekazano partnerowi akcji Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej. Działaniom przyświecała idea zbiórki funduszy na pomoc humanitarną dla objętej 

wojną Ukrainy.   

Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku również przez cały czas udostępnia dla 

uchodźców zwiedzanie Parku Etnograficznego MBL w Sanoku za symboliczną złotówkę (rejestr 

takich osób jest prowadzony przez kasę biletową MBL w Sanoku – do tej pory, czyli  

do 12 kwietnia 2022 r. skorzystało z tej formy zwiedzania 148 osób - Ukraińców). Jednocześnie, 

pracownicy MBL w Sanoku, indywidualnie przez cały czas w różnych formach (zbiórki żywności, 

odzieży itp.) włączają się do pomocy we własnych środowiskach społecznych. 

 

✓ Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu  

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oferuje dla uchodźców z terenu Ukrainy bezpłatne 

zwiedzanie ekspozycji (informacja zamieszczona jest na stronie internetowej instytucji). 

Ponadto Muzeum objęło patronat honorowy nad organizowanym przez Szkoły Podstawowe  

w Grajowie i w Raciborsku konkursem pn. NASZ ŚWIAT – Maria Konopnicka dzieciom – po 

polsku, po angielsku, po ukraińsku oraz w ilustracji. Do udziału w konkursie zaproszono również 

dzieci z Ukrainy. Muzeum w Żarnowcu udostępniło organizatorom ze zbiorów kopie przekładów 

na język ukraiński utworów Marii Konopnickiej dla dzieci i młodzieży do wykorzystania  

w konkursie. W ramach nagród laureaci konkursu otrzymają od Muzeum nagrody książkowe 

oraz bezpłatne bilety wstępu. Muzeum planuje także zaprosić badaczy twórczości autorki Roty 

z Ukrainy na Międzynarodową Konferencję Naukową pn. Maria Konopnicka ‒ życie, dzieło 

 i duch, która odbędzie się w ramach obchodów ROKU MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU, 8-

9 października 2022 r.  

✓ Muzeum Historyczne w Sanoku  

W okresie od 25.03.2022 do 11.04.2022 Muzeum podjęło następujące działania: 

W dniu 25.03.2022 podczas wernisażu sprzedano 14 reprodukcji dzieł Leona Getza 

wyprodukowanych nieodpłatnie na prośbę Muzeum przez wydawnictwo BOSZ z Leska - 

przychód ze sprzedaży w całości zasilił Caritas Polska z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom  

z Ukrainy.   Obniżono ceny biletów wstępu do Muzeum dla uchodźców z Ukrainy. W dniu 

25.03.2022 podczas wernisażu wystawy malarstwa Leona Getza - zbiórka do puszek na rzecz 



22 
 

Caritas Polska z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W dniach 2-3.04.2022 

organizowano dni otwarte w Muzeum, wstęp za 1 zł, zbiórka do puszek przeznaczona była na 

rzecz Caritas Polska na pomoc uchodźcom z Ukrainy.  W ramach akcji charytatywnej, w którą 

włączyły się instytucje kultury z miasta Sanoka - zebrano ogółem ok. 52 tyś zł. 

Ponadto Muzeum udostępnia pomieszczenia pracownikowi Lwowskiej Narodowej Akademii 

Sztuki do prowadzenia prac naukowych. Powadzone są również indywidualnie organizowane 

zbiórki przez pracowników Muzeum w postaci: środki czystości i kosmetyki przekazane do 

Starostwa Powiatowego w Sanoku na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy 

 

✓ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie  
 

1. WiMBP kontynuuje współpracę z Centrum Medycznym Medyk, które zorganizowało 

Interwencyjny Punkt Noclegowy dla uchodźców w Full Markecie (galeria handlowa)  

w Rzeszowie. Świadczona pomoc ze strony pracowników Biblioteki jest związana z organizacją 

zajęć animacyjnych dla dzieci przebywających czasowo w tym punkcie.  

2. W dalszym ciągu w placówkach WiMBP w Rzeszowie udostępniane są, dla osób 

przybywających z Ukrainy do Rzeszowa, bezpłatne stanowiska internetowe oraz zapewniona 

jest możliwość korzystania z sieci internetowej. Informacja o takiej możliwości znajduje się na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w zakładce „Rzeszów dla Ukrainy”. 

3. W Filii nr 8 WiMBP przy ul. Okulickiego 3 w Rzeszowie funkcjonuje Przestrzeń Książki 

Ukraińskiej – miejsce, w którym osoby z Ukrainy mogą, m.in. wypożyczyć książki w języku 

ukraińskim, uczestniczyć w zajęciach i warsztatach, a także spotkać się i porozmawiać z innymi 

osobami będącymi w podobnej sytuacji. W księgozbiorze Filii znajduje się ok. 200 książek do 

wypożyczenia w języku ukraińskim, dla dzieci, młodzież i dorosłych. Przestrzeń Książki 

Ukraińskiej została zaplanowana jako miejsce integracji i bliższego, wzajemnego poznania osób 

z Polski i Ukrainy. W maju br. w ramach Przestrzeni Książki Ukraińskiej planowane jest 

uruchomienie Klubu dla Dzieci i Rodziców ukraińskich, a także spotkania z głośnym czytaniem 

poezji w dwóch językach – polskim i ukraińskim.  

4. WiMBP wprowadziła możliwość zapisu do bibliotek obywateli ukraińskich, na podstawie 

dokumentu z numerem PESEL. 

5. Biblioteka stale wzbogaca księgozbiory swoich placówek o książki w języku ukraińskim  

z przeznaczeniem dla czytelników w różnym wieku. Książki są kupowane lub biblioteka 

otrzymuje je w formie darów. Oprócz wydawnictw z zakresu literatury pięknej 

 i popularnonaukowej są też książki do nauki języka polskiego jako obcego.  

Biblioteka wojewódzka pełni również funkcję koordynatora dystrybucji darów książkowych  

w języku ukraińskim, przekazanych przez Instytut Książki w Krakowie, wśród bibliotek 

publicznych w województwie podkarpackim (podział książek, przygotowanie umów darowizny 

i wysyłka paczek). 
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6. Biblioteka, za pośrednictwem Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, nawiązała 

współpracę z Forum for Cultural Engagement ze Stanów Zjednoczonych - Organizacją 

zajmującej się, m.in. działaniami kulturalnymi dla uchodźców i innych osób będących w trudnej 

sytuacji życiowej. Biblioteka uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielką Fundacji i zamierza 

przygotować projekt kulturalny i ubiegać się o dofinansowanie działań kulturalnych i literackich 

wspierających oraz integrujących uchodźców ze społecznością lokalną.  

Pracownicy WiMBP prywatnie udzielają wsparcia uchodźcom przyjmując potrzebujących do 

domów, udzielając pomocy finansowej, uczestnicząc w wolontariacie, prowadząc lekcje języka 

polskiego jako obcego. 

 

✓ Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach  

1. Pomoc w zapewnieniu noclegów dla uchodźców w dniach od 1 do 12 kwietnia 2022 r. 

2.W ramach pomocy dla uchodźców oddelegowano pracowników do rozładunku i załadunku 

darów w magazynie z pomocą humanitarną. 

 

✓ Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu  

1. Centrum Edukacji Plastycznej Galerii przygotowuje na okres wakacyjny (czerwiec – wrzesień) 

specjalne zajęcia plastyczne dla dzieci z Ukrainy, a także zajęcia plastyczne / warsztaty dla 

dorosłych chcących nauczyć się technika plastycznych pod kierunkiem wykwalifikowanego 

instruktora. Obecnie został przeznaczony jeden dzień na zajęcia z dziećmi Ukraińskimi.  

2. Galeria sprzedażowa instytucji oferuje w ciągłej sprzedaży prace artystów z Ukrainy.  

3. Galeria stale utrzymuje kontakt z wieloma artystami z Ukrainy, komunikując bieżącą sytuację 

związaną z planowanym w okresie maja – czerwca br. otwarciem szeregu wystaw związanych  

z organizacją przez Galerię Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny 

Czworokąt 2021 (wydarzenie ze względu na pandemie zostało przeniesione na 2022 r.). W tym 

projekcie bierze udział wielu artystów plastyków z Ukrainy. Grand Prix Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego w Triennale otrzymała Ljudmila Davydenko ze Lwowa. Wśród 

pozostałych laureatów Triennale są także inni artyści z Ukrainy. Nagrody finansowe związane  

z Triennale zostały przekazane do laureatów z Ukrainy.  

4. W okresie przed świątecznym Galeria udostępniła specjalną wystawę prac artystów z Ukrainy 

połączoną ze sprzedażą: Wystawa Prac Artystów z Ukrainy. Uzyskane środki zostaną w całości 

przekazane do właścicieli prac. 

5. Na stronie internetowej Galerii: www.bwaprzemysl.pl zamieszczane są bieżące informacje  

 i przesłania do artystów z Ukrainy będące wyrazem wsparcia dla ich walki o niepodległość.  

 



24 
 

✓ Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie  

Do udziału w Koncercie Wiosennym, który odbył się 20 marca, jako widzowie zaproszeni zostali 

obywatele Ukrainy uciekający przed zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej, w tym 8 dzieci wraz  

z rodzicami. Podczas koncertu wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca „Bandoska”, Dziewczęca 

Orkiestra Szałamaistek, Mażoretki Incanto, Mażoretki Incanto Perla oraz Formacja Teatralno-

Taneczna „Mała Halka”.  

10 kwietnia 2022 r. w Galerii WDK odbył się wernisaż wystawy „Peace of art - wystawa sztuki 

dla Ukrainy” zorganizowany przez WDK wspólnie z Fundacją Teatr NEMNO. Wystawa 

dedykowana jest ofiarom wojny na Ukrainie, zarówno żołnierzom poległym w bohaterskiej 

obronie swojego kraju, jak i cywilom, którzy niewinnie zginęli z rąk nieprzyjaciela. Wielu 

rodaków wykazało się niesamowitą postawą wobec uchodźców. Artyści biorący udział w 

wystawie również postanowili się zjednoczyć, aby wesprzeć sąsiadów jako wyraz solidarności i 

wsparcia przekazują swoją twórczość. Na wystawę składają się obrazy, grafiki, rysunki oraz 

rzeźby artystów z Polski jak i z zagranicy. Wystawa potrwa do 25 kwietnia. Do tego czasu będzie 

można zapoznać się z pracami oraz zakupić wybrane dzieło. Po zakończeniu wystawy 

niesprzedane prace będzie można nabyć również online. Cała kwota, pochodząca ze sprzedaży 

prac zostanie przekazana na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Wszystkie informację dotyczące 

wydarzenia będą dostępne na stronach Fundacji Teatr NEMNO oraz Wojewódzkiego Domu 

Kultury.  

Od 1 kwietnia br. wprowadzone zostało zarządzenie Dyrektora WDK w sprawie wprowadzenia 

regulaminu udzielania zniżek od cen biletów na wydarzenia kulturalne organizowane przez 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie dla obywateli Ukrainy uciekających przed zbrojnym 

atakiem Federacji Rosyjskiej. Obywatele Ukrainy na podstawie okazania paszportu zyskują 

zniżki na zakup biletów w cenie 1 zł: na wydarzenia kulturalne w tym na koncerty i projekcje 

filmowe oraz ekspozycje wystawiennicze, których wyłącznym organizatorem jest WDK. 

Od 7 kwietnia do 24 czerwca WDK udostępnia nieodpłatnie 3 razy w tygodniu pomieszczenie 

wraz z pianinem do ćwiczeń muzycznych dla dzieci z Ukrainy. 

 

✓ Centrum Kulturalne w Przemyślu  

 1. Z dniem 25.03.2022r. zawieszono działalność punktu noclegowego w Klubie „Piwnice” 

 z powodu zmniejszenia liczby uchodźców przekraczających granice przejściem Medyka-

Szeginie. 

2. kontynuowana jest stała współpraca z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie w zakresie 

transferu osób i towarów. 

3. do dziecięcych grup artystycznych działających w CK przyjęto kilkoro dzieci o statusie 

uchodźców. 
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✓ Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie  

Filharmonia Podkarpacka umożliwiła bezpłatny udział w koncertach obywatelom Ukrainy 

mieszkającym czasowo w naszym województwie, a poprzez współpracę z Centrum Polonijnym 

Polonus także stypendystom Rządu RP tj. dzieciom z polskich rodzin z Ukrainy i Białorusi 

/zaplanowano udział 30 osobowej grupy na koncertach w dniach 22 i 29 kwietnia br. / 

2 czerwca 2022 r. w ramach 61. Edycji Festiwalu zaplanowano koncert „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”, 

na który zaproszono solistów i orkiestrę Opery Lwowskiej pod dyrekcją Ivana Cherednichenko. 

W koncercie udział wezmą również polscy artyści. 

2.3 Jednostki oświatowe  
 

✓ Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie 

Oddział w Krośnie: 

1) przeprowadzono w dniu 7.04 konferencję dla dyrektorów szkół i placówek dotycząca 

rozwiązań prawnych w dziedzinie oświaty wynikających z sytuacji wojennej w Ukrainie, 

2) przeprowadzono konferencję metodyczną w dniu 7.04 - Praca z dzieckiem 

cudzoziemskim w polskiej szkole, 

3) przeprowadzono wykład interaktywny w dniu 7.04 - Obowiązujące akty prawne 

dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy. 

 

 PZPW Oddział w Przemyślu: 

1) przygotowano tymczasowe miejsca noclegowe dla około 40 osób. Sala konferencyjna 

wyposażona została w 25 miejsc z dodatkowymi łóżeczkami dla małych dzieci. Sala 

warsztatowa 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 na przebywających osób. Dzięki dostawom z punktów dystrybucji żywności 

zapewniany jest całodzienny posiłek dla uchodźców; 

2) dzięki współpracy z grupą medyczną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej świadczona 

jest pomoc w zakresie podstawowej opieki medycznej dla przybywających osób  

z zagranicy; 

3)  pracownicy Oddziału posługujący się językiem ukraińskim świadczą bieżącą pomoc  

w zakresie tłumaczenia. 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu: 

W budynku dydaktycznym Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji 

Samorządowej w Czudcu przygotowano 40 miejsc noclegowych dla uchodźców wojennych. 
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Filia Schroniska w Tarnobrzegu: 

 

W SSM przebywa 41 osób (kobiety i dzieci). Osoby te mają zapewniony bezpłatnie nocleg, 

całodzienne wyżywienie oraz dostęp do podstawowych usług. Środki czystości oraz środki 

higieny osobistej, z których korzystają uchodźcy z Ukrainy, pochodzą od tutejszych sponsorów 

i osób prywatnych. Dotyczy to również artykułów spożywczych. Na bieżąco udzielana jest 

pomoc dotycząca nadawania numeru pesel w Urzędzie Miasta oraz rejestracji w Powiatowym 

Urzędzie Pracy. Dużym wsparciem jednostka otacza się osoby, które potrzebują formalnej 

pomocy w np.  Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Ponadto dzięki współpracy z Zakładami 

Chemicznymi "Siarkopol" znaleziono zatrudnienie pięć osób z Ukrainy. 

 

Odział w Rzeszowie: 

1) Przygotowano projekt nt.: Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny 

oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców ( między 

innymi kurs języka polskiego dla obcokrajowców; szkolenia w zakresie orientacji kulturowej dla 

cudzoziemców; organizacja warsztatów i szkoleń rodziców o tematyce dotyczącej kultury 

polskiej; organizacja warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i o tematyce dotyczącej kultury państw 

pochodzenia cudzoziemskich uczniów; organizacja wydarzeń o charakterze integracyjnym); 

2) powołano Zespół zadaniowy, który przygotował ofertę, materiały edukacyjne oraz 

wspomaganie nauczycieli związane ze wsparciem dzieci przybywających z Ukrainy. 

Na bieżąco aktualizowano jest specjalna zakładka na stronie internetowej jednostki, informacje 

w mediach społecznościowych poświęcone prezentacji materiałów edukacyjnych oraz 

bieżącemu wspomaganiu nauczycieli uczących dzieci przybywających z Ukrainy. 

Przeprowadzono szkolenie (Zespołu Nauczycieli Konsultantów) poświęcone podstawom języka 

ukraińskiego oraz kultury ukraińskiej. 

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich z wspólnie ze „Stowarzyszeniem Kobiety Karpat” 

oraz ARMiR Oddział w Rzeszowie przygotował konferencję Kobiety Karpat Ukrainie, która 

odbędzie się 23 kwietnia w Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Konferencja skierowana jest 

do osób zainteresowanych tematyką uchodźców z Ukrainy (kobiet i dzieci). Konferencja 

przewidywała trzy panele:  

• Wsparcie Ukrainy przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Prelegentami w tym panelu 

będą przedstawiciele Rządów Ukrainy i Polski. Uczestnicy podczas tego panelu 

dowiedzą się, na jaką pomoc rzeczową i finansową mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy. 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przedstawi możliwości 

zatrudnienia Ukraińców w Polsce. 

• Pomoc humanitarna dla walczącej Ukrainy. Podczas tego panelu uczestnicy dowiedzą 

się, na jakie formy pomocy humanitarnej mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy. Prelegentami 

w tym panelu będą zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, ściśle związani z pomocą 

humanitarną. 

• Wsparcie uczniów i młodzież z Ukrainy w polskim systemie oświaty. W panelu tym 

uczestniczyć będą ministrowie Polski i Ukrainy związani z edukacją, Kurator Oświaty 
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oraz samorządowcy i dyrektorzy szkół. Uczestnicy panelu dowiedzą się, jakie są 

rozwiązania edukacyjne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej w polskich szkołach. 

 

Konferencji towarzyszy wystawa fotograficzna „Ukraina moimi oczami”. Zdjęcia dokumentują 

aktualne wydarzenia na Ukrainie. Otwarcie wystawy nastąpi w przerwie Konferencji. 

Prezentacja wystawy przewidziana jest również w innych miejscach woj. podkarpackiego, np. 

OENiPAS w Czudcu, Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i oddziałach  

w Przemyślu, Tarnobrzegu i Krośnie. Przewidujemy również prezentację wystawy w Sejmie RP. 

Wstęp na wystawę będzie ogólnodostępny i bezpłatny. Projekt „Kobiety Karpat Ukrainie” 

zakłada również organizację pikniku rodzinnego w czerwcu 2022 r. dla rodzin ukraińskich  

i polskich. Przewidziane są liczne atrakcje, m. in. plac zabaw na wolnym powietrzu, koncert 

muzyczny, aukcję prac plastycznych dzieci z Ukrainy, z której dochód zostanie przeznaczony dla 

dzieci z Domu Dziecka w Ukrainie. 

W trakcie Pikniku przeprowadzone zostaną: 

− szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy, 

− warsztaty psychologiczne dla dzieci i rodziców, 

− konkursy sprawnościowe,  

− konkurs piosenki w języku polskim i ukraińskim. 

 

✓ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie 

1. Kontynuowane jest zbierania i zamieszczenie na stronie www Biblioteki i FB informacji, które 

pomagają włączyć się w geście solidarności z Ukrainą w konkretną pomoc poszkodowanym. 

2.Dalsze rekomendowanie książek o tematyce wojennej pomagających przygotować dzieci do 

trudnych rozmów o wojnie. 

3.Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych m. in.:  

• „Gotowe ćwiczenia na lekcje na temat wojny w Ukrainie” 

• „Pobierz rysowanki i kolorowanki w języku ukraińskim”   

• „Bohaterowie też płaczą” 

• „Elektroniczne wersje ukraińskich podręczników” 

• „Materiały edukacyjne dla obcokrajowców”  

• „Jak poruszać z uczennicami i uczniami temat wojny w Ukrainie?” 

4.Udostępnianie informacji na temat:  

• wydawnictw publikujących książki i inne materiały edukacyjne w języku ukraińskim  

• aplikacji ułatwiających tłumaczenie rozmów ukraińsko-polskich 

5.Włączenie się w promocję strony www.bibliotekidlaukrainy.org.pl utworzonej przez Fundację 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek  

i Programu Sektor 3.0. 

6.Bieżące informowanie pracowników i użytkowników biblioteki o najpilniejszych potrzebach 

uchodźców z Ukrainy. 

7.Promowanie i włączanie się w akcje pomocowe innych instytucji.  

http://www.bibliotekidlaukrainy.org.pl/
https://www.biblioteki.org/
https://sektor3-0.pl/
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8.Upowszechnianie zmian wprowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej,  związanych z 

organizacją kształcenia, wychowania i opieką nad dziećmi i młodzieżą będącą obywatelami 

Ukrainy. 

 

✓ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta w Przemyślu 

Pracownicy PBW w Przemyślu przygotowali dla nauczycieli zestawienie materiałów   

dostępnych w sieci internetowej dotyczących pracy z uczniem pn. „Uczeń z doświadczeniem 

migracyjnym w szkole”.  Zbiór zawiera odnośniki do odpowiednich stron www, publikacji on-

line i rekomendacji bibliotek. Kolekcja będzie uzupełniana na bieżąco. Jednocześnie 

wzbogacany jest zasób biblioteczny o literaturę dotyczącą nauki języka polskiego jako obcego, 

nauki języka ukraińskiego, słowniki ukraińsko-polski -polsko-ukraińskie oraz literaturę 

metodyczną w tym zakresie.  

 

✓ Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu 

1. 30 marca filia w Stalowej Woli zorganizowała spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy, 

na temat „Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na trudne tematy”. 

2. w Bibliotece Pedagogicznej Tarnobrzegu znajduje się wystawa książek (stale 

aktualizowana o nowości) o tematyce związanej z konfliktem zbrojnym w Ukrainie;  

3. Dostępne jest zestawienie bibliograficzne na ten temat. 

4. Gromadzone są nowości o tematyce związanej z Ukrainą. 

5. Na portalach społecznościowych biblioteki udostępniane są linki do akcji pomocowych 

dla Ukrainy. 

 

✓ Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu 

1) Wsparcie w pracach związanych z segregacją leków i wyrobów medycznych w Centrum 

Humanitarnym w Przemyślu. 

2) Indywidualna praca nauczycieli i pracowników administracji w punktach noclegowych  

i recepcyjnych. 

3) Praca nauczyciela jako tłumacza w punkcie recepcyjnym.  

 

✓ Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle 

1) Przekazanie darów uchodźcom ze wschodu Ukrainy do Państwowego Centrum 

Kompleksowej Rehabilitacji dla Niepełnosprawnych ”Galicja" w Lubieniu Wielkim. 

2) Przekazanie darów do Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle. 

3) Wsparcie rzeczowe w postaci 1200 bułek oraz produktów żywnościowych w akcji 

"Zafunduj kanapkę głodnemu uchodźcy oczekującemu na wjazd do Polski' 

zainicjowanej przez MSCKZiU w Rzeszowie. 

 

✓ Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu 

W dniu 30.03.2022 r. przekazano do Punktu Pomocowego w Mielcu przy ul. Cyranowskiej 66 

Polskiej Akcji Humanitarnej żywność. Kwota została zebrana przez społeczność MSCKZiU  
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w Mielcu. Ponadto młodzież i pracownicy szkoły we własnym zakresie uczestniczą w akcjach 

pomocowych na terenie swojego miejsca zamieszkania (akcje organizowane w parafiach, 

gminach itp.) W szkole trwa ciągła zbiórka środków na pomoc Ukrainie. W miarę zebranych 

środków organizowane są zakupy żywności, środków higienicznych. 

 

✓ Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie 

1) Przygotowanie żywności dla czekających na wjazd/wejście do Polski uchodźców 

(bieżące informacje z akcji https://zrzutka.pl/h8jxkx) 

2) Zbiórka pieniądze na pomoc uchodźcom - https://zrzutka.pl/u8fmmy 

3) Pomoc przy sortowaniu leków w Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu. 

 

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

w Rzeszowie 

W oddziałach dziecięcych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie przebywa 11 dzieci. Na bieżąco organizowana jest dla nich pomoc rzeczową oraz 

dydaktyczno-wychowawczą. Są to uczniowie w przedziale wiekowym: 3-17 lat. 

W organizowaniu pomocy dydaktyczno-wychowawczej ogromną pomocą służą nauczyciele  

 szkoły szpitalnej, którzy posługują się językiem ukraińskim. Wspierają oraz uczą dzieci oraz ich 

rodziców porozumiewania się w języku polskim. Dla wszystkich ukraińskich podopiecznych 

organizowane są zajęcia pozalekcyjne na świetlicach oddziałowych. Dzieci chętnie biorą w nich 

udział, jeśli tylko procedury medyczne oraz ich stan zdrowia na to pozwala. 

W miarę potrzeb Zespół Szkół organizuje zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy (środki czystości, 

odzież, jedzenie), które w konsultacji z personelem medycznym przekazywane są dzieciom oraz 

ich rodzicom.  

 

2.4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
 

Aktualizacja działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rzecz pomocy obywatelom 

Ukrainy wg stanu na 12.04.2022r: 

I. Działania realizowane. 

1. Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie koordynacji Podkarpackiego rynku 

pracy i działań oferowanych przez urzędy.  

Na podstawie informacji przekazanej z PUP (12.04.2022r) wynika, iż 457 Przedsiębiorców, 

zadeklarowało chęć zatrudnienia między innymi obywateli Ukrainy na  1 213 stanowisk pracy 

(oferty są kierowane zarówno do mężczyzn jak i do kobiet). Poszukiwane są osoby  

z uprawnieniami (np. kierowcy, operatorów koparko-ładowarki, wózków widłowych, 

jezdniowych, spawaczy,) ze znajomością języka polskiego w stopniu podstawowym. Dla 

mężczyzn głównie w branży budowlanej, przemysłowej, metalowej, samochodowej, 

transportowej- kierowcy, branża związana z obróbką drzewną, spawacz, ślusarz, operatorów 

koparki, pracownik przemysłu mięsnego, hydraulik. Dla kobiet głównie w branży 

https://zrzutka.pl/h8jxkx
https://zrzutka.pl/u8fmmy
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fizjoterapeutycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, rolniczo-sadowniczej, kosmetycznej, 

handlowej, gospodarczej, krawieckiej, fryzjerskiej, krawieckiej. Na podkarpackim rynku pracy 

jest również zapotrzebowanie na farmaceutów, pielęgniarki, stomatologów, pomocy 

stomatologicznej, fizjoterapeutów, specjalistów z branży IT, przedszkolanek. 

W Powiatowych Urzędach Pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotnych lub 

poszukujących pracy 1 012 obywateli Ukrainy. Za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy 

do pracy zostało skierowanych 170 obywateli Ukrainy.  

Z informacji przekazywanych przez przedsiębiorców do PUP (w związku z art. 22 Specustawy) 

czyli powiadamianie o powierzeniu wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy  

w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wynika, iż 746 obywateli Ukrainy podjęło pracę.  

Dodatkowo z sprawozdań miesięcznych, które Powiatowe Urzędy Pracy składają do WUP 

wynika, iż od początku 2022 roku 5 697 obywateli Ukrainy podęło pracę na zasadzie oświadczeń 

o powierzeniu wykonywania pracy (zatrudnienie do 24 miesięcy). 

Z danych, które posiada Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w województwie Podkarpackim 

legalną pracę podjęło 6 613 obywateli Ukrainy. 

2.  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wraz z Centrum Kultury i Języka Polskiego Wyższej 

Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest obecnie w trakcie realizacji bezpłatnego  

30 godzinnego kursu języka polskiego dla 20 osób pochodzących z Ukrainy. Szkolenie rozpoczęło 

się w dniu 28.03.2022 roku w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  

w Rzeszowie, natomiast kolejne spotkania w ramach kursu realizowane są na terenie uczelni. 

Działanie ma na celu określenie dalszej współpracy w obszarze organizacji szkoleń z języka 

polskiego dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. 

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie złożył Ofertę realizacji projektu pn. „Razem Możemy 
Więcej – Program Aktywizacyjny Województwa Podkarpackiego dla Cudzoziemców”  
w odpowiedzi na nabór ofert Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Razem Możemy 
Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” 
ogłoszonego 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 przebywających w Polsce, wymagających 
wsparcia w obszarach priorytetowych określonych w Programie. Istotną częścią wniosku 
aplikacyjnego będzie szczególne uwzględnienie grupy cudzoziemców (50%), którzy znaleźli się 
w szczególnie trudnej sytuacji w związku z ewakuacją z obszarów objętych działaniami 
wojennymi na Ukrainie.  W ramach realizacji projektu przewidziano następujące formy 
wsparcia: profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca (oczekiwania vs możliwości na rynku 
pracy); organizowanie kursów, szkoleń lub innych form kształcenia albo pomocy  
w znalezieniu i finansowaniu dostępnych szkoleń, kursów lub innych form kształcenia; wsparcie 
w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji; 
profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także  
w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz zapewnienie 
nauki języka polskiego, kursów i szkoleń w zakresie orientacji kulturowej oraz w innych 
obszarach przydatnych z punktu widzenia integracji społecznej. 
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II. Działania planowane do realizacji. 

W obszarze Integracji Społecznej:  

1.  Utworzenie Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Rzeszowie (łącznie z oddziałami zamiejscowymi) udzielającego kompleksowej 
informacji i wsparcia dla obywateli Ukrainy.  Szczegółowa informacja na temat powyższych 
działań została opisana w dalszej części dokumentu pn. Środki finansowe z Regionalnego 
Programu Operacyjnego WP. 

Wojewódzki Urząd Pracy przygotował fiszkę projektową dotycząc świadczonego przez PCIC 
wsparcia (projekt własny WUP Rzeszów, realizowany w ramach Działania 8.1 RPO WP 2014-
2020) – obecnie oczekuje na akceptację IZ RPO WP.  

2. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia, aktywizacja zawodowa – usługi i instrumenty rynku pracy, 
świadczone przez powiatowe urzędy pracy w ramach projektów pozakonkursowych w działaniu 
7.2 RPO WP 2014-2020 na rzecz osób opuszczających Ukrainę.  

3. Możliwość uczestniczenia obywateli Ukrainy w obecnie realizowanych projektach z Działania 
9.5 RPO WP 2014-2020 dotyczących podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwania kwalifikacji 
zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego będących 
uchodźcami z Ukrainy i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez: 

• kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

• kursy umiejętności zawodowych, 

• inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności  
i kwalifikacji zawodowych. 

 

2.5 Placówki medyczne i punkty medyczne 
 

Województwo Podkarpackie realizuje zadania z zakresu administracji rządowej związane  

z utworzeniem i prowadzeniem 6 punktów medycznych we wskazanych poleceniem Wojewody 

Podkarpackiego punktach recepcyjnych i przejściach granicznych. Zgodnie z kolejnym 

zaleceniem Wojewody Podkarpackiego, Województwo Podkarpackie za pośrednictwem 

wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego organizuje transporty osób w pozycji leżącej 

 z punktów medycznych przy przejściach granicznych oraz z punktów recepcyjnych na zlecenie 

dyspozytora głównego. Oba zlecone zadania są finansowane z ogólnej rezerwy budżetu 

państwa i Funduszu Pomocy. 

Do dnia 13 kwietnia 2022 r. wojewódzkie szpitale udzieliły pomocy 1577 osobom (805 

dorosłym, 772 dzieciom), zarówno w trybie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym. 

Hospitalizowanych jest 59 osób (41 dorosłych: 18 w Przemyślu, 8 w KSW Nr 2, 7 w Żurawicy,  

8 w Jarosławiu; 18 dzieci: 7 w KSW Nr 2, 8 w Przemyślu i 3 w Krośnie). Wojewódzkie stacje 

pogotowia obsłużyły w punktach medycznych łącznie 9900 osoby (7647 dorosłych, 2253 dzieci).  

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy darowiznę o łącznej wartości 661,22 tys. zł w postaci ambulansu transportowego  

z zabudową i wyposażeniem medycznym w tym defibrylatorem. 

Fundacja PZU rozpatrzyła pozytywnie wniosek WSPR w Rzeszowie na zakup trzech kolejnych 

defibrylatorów o łącznej wartości ok. 253 tys. zł (po jednym aparacie dla WSPR w Przemyślu 
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 i Rzeszowie oraz Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego) - sprzęt zostanie wkrótce 

przekazany jednostkom. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu otrzymała 

ponadto środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości na zakup karetki (700 tys. zł). Jednostka 

przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania przetargowego. 

WSPR w Rzeszowie nadal otrzymuje wsparcie w punkcie medycznym w Hali Kijowskiej w postaci 

autobusu medycznego, a WSPR w Przemyślu dzięki wsparciu PZU korzysta z mobilnego punktu 

medycznego do zapewnienia pomocy uchodźcom na przejściu granicznym w Medyce.  

Przy wsparciu Wojewody Podkarpackiego, PGNiG przekaże WSPR w Przemyślu darowiznę 

finansową w wysokości 39 tys. zł na zakupu 3 defibrylatorów zewnętrznych AED, które zostaną 

umieszczone na Dworcu Kolejowym w Przemyślu. 

Kolejną ofertę pomocy skierowała do WSPR w Przemyślu także Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy – przekazane zostaną m.in. 3 urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 

oraz 3 przenośne aparaty USG. 

 

3. Współpraca z innymi instytucjami oraz samorządami 
 

3.1 Współpraca z Caritas, PCK i Podkarpackim Bankiem Żywności 
 

Urząd Marszałkowski współpracuje z organizacjami charytatywnymi między innymi z Caritas  

w Przemyślu oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. 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. Realizowany w dniu 14.04 transport do Zakarpacia, również realizowany 

był przy wsparciu PCK, który zapewnił częściowo asortyment oraz przygotował niezbędną 

dokumentację.   

 

Podkarpacki Bank Żywności od początku konfliktu zbrojnego jest także bardzo ważnym 

partnerem w zakresie przygotowywania pomocy humanitarnej. PBG udostępnia miejsce na 

magazynowanie pomocy humanitranej, lecz przede wszystkim udostępnia na ten cel posiadany 

asortyment, który na bieżąco w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim, oraz służbami 

Wojewody kierowane są do potrzebujących. 

 

3.2 Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

 

Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

(PSST) włączyło się aktywnie w niesienie pomocy uchodźcom. Stowarzyszenie kontynuuje 

działania związane m. in. ze zbiórką finansów pt. „Pomoc Ukrainie”, na dzień 11.04” zebrano 

ok. 600 tysięcy zł. Są to środki przekazane przez osoby prywatne oraz firmy.  
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W dniu 31 marca Stowarzyszenie wydało oświadczenie potępiające napaść Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę o treści jak poniżej. 

 

 

 
 

 

 

Poza działaniami wymienionymi w poprzedniej informacji, stowarzyszenie w dniu 8 kwietnia 

2022 r. uruchomiło rzeczową zbiórkę publiczną pt. „POMOC DLA UKRAINY” oraz przekazało 

informację do samorządów o uruchomieniu platformy Europejskiego Komitetu Regionów  
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w celu wsparcia ludności Ukrainy. W dniu 30 marca 2022 r. przez Europejski Komitet Regionów 

uruchomiona została platforma, której zadaniem jest ułatwienie samorządom lokalnym  

i regionalnym z całej Europy udzielanie pomocy ludności Ukrainy. Platforma dostępna jest pod 

adresem: https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/Help-Ukraine-Info-Support-Hub-for-

Regions-and Cities.aspx . Dzięki platformie możliwa będzie koordynacja i połączenie potrzeb 

regionów ukraińskich z możliwościami i propozycjami wsparcia, jaką deklarują samorządy  

w całej Europie. 

 

 

https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/Help-Ukraine-Info-Support-Hub-for-Regions-and%20Cities.aspx
https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/Help-Ukraine-Info-Support-Hub-for-Regions-and%20Cities.aspx
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3.3     Wsparcie Województwa Podlaskiego 
 

Województwo Podlaskie, na prośbę Marszałka Województwa Podkarpackiego, zrealizowało 

pierwszy etap zbiorki dla strażaków z Obwodu Iwano-Frankiwkiego, co zostało wskazane 

 w informacji z dnia 25.03. Województwo Podlaskie podjęło działania kolejnej zbiórki mającej 

na celu kontynuację działań pomocowych.   

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/zbiorka-sprzetu-

dla-ratownikow-z-ukrainy-wlacz-sie-do-akcji.html 

W najbliższym czasie do Województwa Podkarpackiego zostaną przekazane: motopompa, 

śpiwory, buty, telefony.  

Do Podlaskiego przekazano również zaktualziowaną listę z potrzebnym asortymentem, 

otzrymaną z Państwowej Słuźby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim. 

Aktualnie służba ta potrzebuje zaoptrzenia w sprzęt i odzież do porządkowania terenów 

wyzwolonych z okupacji rosyskiej, jak również do ich rozminowywaniem, tj. narzędzia 

ratownicze na baterie; kamizelki odblaskowe; płaszcze przeciwdeszczowe; namioty dmuchane; 

ochraniacze na kolana; okulary i przyłbice taktyczne; obuwie taktyczne; rękawice; kombinezony 

przeciwybuchowe; specjalistyczne narzędzia do rozminowywania jak teleskopowy manipulator 

materiałów wybuchowych typu TM600 oraz nóż wilofunkcyjny (multitool); butle gazowe  

z palnikiem; tablice ostrzegawcze „DANGER MINES"; wciągarka ręczna (udźwig do 900 kg); 

minibus. 

 

3.4  World Central Kitchen 
 

World Central Kitchen systemowo i długofalowo 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. 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. 

 

 
 

 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/zbiorka-sprzetu-dla-ratownikow-z-ukrainy-wlacz-sie-do-akcji.html
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/zbiorka-sprzetu-dla-ratownikow-z-ukrainy-wlacz-sie-do-akcji.html
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4. Środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 
 

Założenia wsparcia uchodźców z Ukrainy ze środków RPO 2014-2020. 

4.1  Działania dotyczące aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. 
 

Wartość wsparcia ze środków EFS – ok. 24 mln PLN 

Wsparcie dla tych osób jest zabezpieczone ze środków EFS dostępnych w Osi priorytetowej VII 

Regionalny rynek pracy poprzez dostępną alokację pozostającą w dyspozycji powiatowych 

urzędów pracy na wsparcie działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób z Ukrainy zgodnie 

 z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Podejmowane są działania zmierzające do zwiększenia środków o dodatkowe ok. 20 mln zł ze 

środków EFS na te działania w związku z przewidywanymi w kolejnych miesiącach bieżącego 

roku większymi potrzebami 

• Inna doraźna pomoc, w tym: 

a. doraźne wsparcie poprzez organizowanie i dostarczanie posiłków (kanapki, 

ciepłe napoje, ciepłe posiłki) przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności 

Zawodowej ramach trwających projektów – działania realizowane na bieżąco, 

możliwość wykorzystania dostępnych w projektach oszczędności oraz 

zwiększenie wartości projektów 

b. 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 – na podstawie przygotowanego zapotrzebowania 

prowadzone są działania zmierzające do uruchomienia zakupów 

interwencyjnych. 

4.2  Utworzenie Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców. 
 

Wartość wsparcia ze środków EFS – ok. 26 mln PLN 

Celem utworzenia Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców jest aktywna integracja 

cudzoziemców, w szczególności uchodźców z Ukrainy, legalnie przebywających  

w województwie podkarpackim. 
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Centrum zostanie utworzone w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i będzie 

funkcjonowało w oparciu o siedzibę Urzędu w Rzeszowie, jak i w miastach, w których znajdują 

się oddziały zamiejscowe WUP (Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg) 

Realizacja projektu zakłada następujące formy wsparcia w ramach Podkarpackiego Centrum 

Integracji Cudzoziemców, którego planowany zakres działania obejmuje m.in.: 

1. Usługi świadczone przez doradców – zorientowanie się w sytuacji życiowej oraz 

potrzebach/problemach i w oparciu o nie podjęcie dalszych działań, takich jak m.in pomoc  

w wypełnieniu różnego rodzaju dokumentów, pośredniczenie w załatwianiu spraw w różnego 

rodzaju instytucjach; 

2. Wsparcie ze strony prawnika, psychologa, tłumacza; 

3. Wsparcie w postaci opieki nad dziećmi, a w późniejszym okresie funkcjonowania centrum, 

również nad osobami starszymi – utworzenie sali zabaw dla dzieci (na początkowym etapie 

realizacji projektu – kącika zabaw dla dzieci) do wykorzystania przez dzieci osób korzystających 

z usług centrum na czas obsługi rodziców w tej placówce. W dalszej perspektywie – utworzenie 

„przedszkola na godziny” będącego miejscem, gdzie rodzice sporadycznie potrzebujący opieki 

nad dzieckiem/dziećmi, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą je zostawić opiekunowi na okres 

kilku godzin danego dnia - na czas załatwienia przez rodzica różnego rodzaju spraw urzędowych, 

czy też poszukiwania pracy, odbycia rozmowy kwalifikacyjnej itp. W ramach centrum będzie 

również działać sala integracyjno-opiekuńcza (świetlica) – miejsce dedykowane zwłaszcza 

seniorom, w którym mogą się spotykać z innymi osobami należącymi do społeczności 

uchodźców, spędzać czas, aktywizować się poprzez różnego rodzaju zajęcia warsztatowe, 

zajęcia manualne.; 

4. Kursy języka polskiego - realizowane na wielu poziomach nauczania, od poziomu A1 do 

poziomu B2, dodatkowo będą oferowane kursy uzupełniające z języka technicznego 

(profesjonalnego).  

5. Intensywne kursy języka polskiego - wyjazdowe, miesięczne kursy z zakwaterowaniem, 

pełnym wyżywieniem, gwarantujące również opiekę/wyżywienie/zakwaterowanie dla dzieci na 

czas udziału rodzica w kursie; 

6. Kursy adaptacyjne- kursy dotyczące zaznajomienia ze specyfiką życia społecznego w Polsce, 

w aspekcie m.in. prawnym, zawodowym, zdrowotnym, socjalnym, edukacyjnym; 

7. Bony integracyjno-aktywizacyjne – w zakresie bonu m.in. na pokrycie kosztów kursów 

zawodowych, kwalifikacyjnych, językowych, zakupu usług opiekuńczych, potwierdzania 

kwalifikacji zawodowych itp.; 

8. Organizacja półkolonii/kolonii językowych (nauka języka polskiego) dla dzieci w okresie 

wakacyjnym; 

9. Warsztaty w szkołach, do których uczęszczają dzieci cudzoziemców, dotyczące tolerancji  

i poszanowania innych kultur; 
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10. Uruchomienie aplikacji umożliwiającej dostęp do informacji dotyczących zarówno 

działalności centrum, jak i innych istotnych kwestii związanych ze wparciem udzielanym 

cudzoziemcom na terenie Polski i regionu. 

Dla utworzenia Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców niezbędna jest zgoda 

Komisji Europejskiej, która wstępnie wyraziła pozytywną opinię na podjęcie realizacji takiego 

przedsięwzięcia. Po potwierdzeniu formalnym tej zgody podjęte zostaną działania prowadzące 

do utworzenia Centrum. 

Łączna zakładana kwota wsparcia możliwa do zaangażowania ze środków RPO WP 2014-2020 

wynieść może ok. 50 mln zł. 

 

4.3  Działania informacyjnie-promocyjne w zakresie Pomocy Technicznej RPO WP 

2014-2020  

 

Działania nakierowane na uchodźców z Ukrainy, jakie planowane są do realizacji w ramach 

działań informacyjno-promocyjnych w zakresie Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 będą 

koordynowane będą przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej. 

1. W ramach obecnie realizowanego projektu zakłada się: 

a. Uwzględnienie tematów związanych z uchodźcami z Ukrainy we wszystkich 

dotychczas planowanych działaniach w powiązaniu ze zwiększeniem 

planowanych wydatków, w szczególności dotyczących promocji dotychczas 

realizowanych projektów, w tym planowanego na czerwiec wydarzenia  

w Stalowej Woli z udziałem artystów z Ukrainy (koncert) oraz inauguracji 

wakacyjnego międzynarodowego połączenia kolejowego na Słowację we 

współpracy z powiatem ustrzyckim. Panuje się, że wydarzenie w Stalowej Woli 

związane będzie z promocją projektu (Muzeum Centralnego Okręgu 

Przemysłowego) wraz z działaniami integracyjnymi, a w Rzeszowie (maj) 

powiązane będzie z wydarzeniami integracyjnymi dla dzieci i młodzieży polskiej  

i ukraińskiej (np. warsztaty).    

b. Organizacja wydarzeń promocyjnych/ warsztatów integracyjnych i edukacyjnych 

promujących efekty wdrażania Funduszy Europejskich. 

2. W ramach planowanego „nowego” projektu informacyjno -promocyjnego na okres od 

połowy 2022 do końca 2023, zakłada się: 

a. Prowadzenie planowanych działań informacyjno -promocyjny z silnym 

ukierunkowaniem na integrację osób z Ukrainy, szczególnie dzieci i młodzieży,  

w tym otwarcie Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz (grudzień 2022), 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (październik 2022) oraz we wrześniu 

działania promocyjne połączone z otwarciem schroniska w Bieszczadach - Chatki 

Puchatka na Połoninie Wetlińskiej. 
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b. Konkurs dla beneficjentów zrealizowanych projektów oraz NGO udzielających 

pomocy dla uchodźców z Ukrainy na działania promocyjne i wspierające 

c. Kampania promująca, w tym dotycząca wsparcia dla uchodźców z Ukrainy,  

m.in. z udziałem organizacji pozarządowych. 

Łączny szacowany budżet działań planowanych do realizacji w latach 2022-2023, wśród których 

podjęte zostaną działania nakierowane na rzecz uchodźców z Ukrainy – ok. 4-5 mln PLN. 

 

5. Koncepcja projektu własnego dot. wsparcia dla uchodźców 

 z Ukrainy  
 

Koncepcja projektu dot. wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w ramach działalności województwa 

podkarpackiego przygotowywanego przez Departament Gospodarki Regionalnej tutejszego 

urzędu (obecnie na etapie opracowywania oraz ustalania źródła finansowania). 

Zadania wskazane w projekcie obejmują wsparcie obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj 

w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym i przebywają 

legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Celem projektu jest opracowanie indywidualnej ścieżki integracji społecznej uchodźców, w tym 

osób dorosłych oraz dzieci, wspieranie w kontaktach z instytucjami i pomoc w różnych sytuacjach 

życia codziennego tj. zapewnienie miejsca zamieszkania, pomoc w załatwieniu spraw 

urzędowych, pomoc przy zakładaniu konta bankowego, w wyszukaniu i skorzystaniu  

z oferty pomocowej, edukacyjnej czy socjalnej, świadczenie wsparcia psychologicznego, pomoc  

w kontaktach z placówką oświatową jak również udzielenie pomocy uczestnikom projektu  

 w rozwiązywaniu problemów prawnych powstałych wskutek konfliktu zbrojnego i konieczności 

opuszczenia ojczyzny, uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów. 

Zaplanowane działania dotyczą aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy, którzy przebywają na 

terenie województwa podkarpackiego, w związku działaniami zbrojnymi prowadzonymi na 

terytorium Ukrainy. Otrzymane wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb grupy 

docelowej poprawi jakość życia uchodźców, zwiększy ich aktywność społeczną, zyskają poczucie 

autonomii oraz poczucie wykorzystania własnego potencjału. Wsparcie specjalistów wpłynie na 

poprawę samopoczucia tych osób, poszerzy kompetencje społeczne oraz podniesie ich 

samoocenę. Korzystnie wpłynie na poczucie własnej wartości. Dzięki nawiązanym relacjom 

społecznym zmniejszy się poczucie wykluczenia oraz wyolbrzymiania ograniczeń życiowych 

wynikających z poczucia wyobcowania i przebywania poza terenem własnej ojczyzny.  
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PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU: 

▪ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ SPOŁECZNĄ CUDZOZIEMCÓW: 

 

1. Utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców (CIC) w Rzeszowie – (Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie) 

2. „Nowy Początek” – działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej 

cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Rzeszowie)  

3. Działania edukacyjne w zakresie kursów języka polskiego dla uchodźców (Podkarpackie 

Centrum Edukacji Nauczycieli) 

4. Pobyty lecznicze uchodźców w obiektach sanatoryjno - uzdrowiskowych Województwa 

Podkarpackiego („Horyniec” i „Rymanów”)  

5. Pomoc w zakwaterowaniu uchodźców z Ukrainy w domach studenckich (Uniwersytet 

Rzeszowski)  

 

▪ REMONT NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych dla uchodźców istnieje pilna potrzeba remontu 

poniższych nieruchomości należących do Województwa Podkarpackiego, o łącznej powierzchni 

użytkowej ponad 4 000 m2, celem przekształcenia ich w lokale mieszkalne dla uciekających 

przed wojną obywateli Ukrainy: 

1. Remont budynku po zlikwidowanym kolegium nauczycielskim im. A. Fredry  

w Przemyślu (wpisany jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego) - ul. 

Łukasińskiego 12, Przemyśl  

2. Remont lokalu niemieszkalnego nr 3 w budynku administracyjnym Krosna -  

ul. Lewakowskiego 7, Krosno  

3. Remont budynku bazy noclegowej pn. „Dworek pod lipami” w Tarnobrzegu (Pałac – 

budynek szkoleniowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem  

A-728), ul. Sienkiewicza 206, Tarnobrzeg  

4. Remont budynku biurowego w Tarnobrzegu - ul. Sienkiewicza 86, Tarnobrzeg  

Wyremontowanie ww. nieruchomości ma na celu przystosowanie ich do warunków 

mieszkalnych, gdzie będą mogli zamieszkać uchodźcy wraz ze swoimi rodzinami, co pozwoli im 

na stabilne zatrudnienie na podkarpaciu. Poza uzyskaniem zatrudnienia, będą oni mogli również 

skorzystać z kompleksowej pomocy dot. m.in. obsługi formalności, możliwości skorzystania z 

kursów języka polskiego i języka specjalistycznego, jak również z dostępu do szkoleń z obsługi 

systemów informatycznych. Ponadto, kompleksowa pomoc zostanie także skierowana do ich 

rodzin. Polegać będzie ona na zabezpieczeniu przedszkoli oraz szkół dla dzieci, jak również 

pomocy w poszukiwaniu dla tych osób pracy.   
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▪ MODERNIZACJA INFASTRUKTURY OBIEKTÓW SANATORYJNO - UZDROWISKOWYCH 

Dodatkowo, w ramach realizacji inwestycji Województwo Podkarpackie planuje modernizację 

poniższej infrastruktury obiektów sanatoryjno - uzdrowiskowych na terenie Rymanowa Zdroju 

oraz Horyńca Zdroju, dzięki czemu zwiększy się potencjał tych placówek w zakresie możliwości 

realizacji zwiększonej liczby pobytów kuracjuszy: 

1. Modernizacja budynku sanatoryjnego „Maria” wraz z przystosowaniem dla potrzeb 

kuchni - Rymanów Zdrój  

2. Przystosowanie poddasza na budynku klinicznego centrum celem zwiększenia bazy 

noclegowej - Horyniec Zdrój  

Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na przyśpieszenie procesu integracji obywateli 

Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez szereg działań o wymiarze społecznym, 

edukacyjnym i rehabilitacyjnym, skierowanych bezpośrednio do tych osób. Rodziny uchodźców 

poprzez swój udział m.in. w szkoleniach i kursach zawodowych będą mieć większą możliwość 

uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz będą mogli korzystać z dóbr i usług 

zapewniających rozwój ich dzieci. Świadomość samodzielności niewątpliwie przyczyni się do 

wzrostu poczucia własnej wartości. W konsekwencji ukraińscy uchodźcy będą w stanie 

pokonywać problemy życiowe oraz aktywnie uczestniczyć w życiu, co stopniowo doprowadzi 

do ich integracji, a tym samym niewątpliwie ułatwi im funkcjonowanie w polskim 

społeczeństwie. Szacowana kwota zadania: 91 116 857 zł. 

 

6. Program Współpracy Transgranicznej  

PL-BY-UA 
 

Po 25 marca br. działania Biura OT skupiają się przede wszystkim na pomocy beneficjentom  

w realizacji projektów w sytuacji działań wojennych na Ukrainie. Przetłumaczone  

i upowszechnione zostały zmodyfikowane zasady zatwierdzone przez Wspólny Komitet 

Monitorujący. Dzięki temu wdrażanie projektów jest nadal możliwe, a zaoszczędzone w 

projektach środki oraz wybudowana infrastruktura będą mogły służyć uchodźcom przy 

jednoczesnym zachowaniu kwalifikowalności wydatków. Modelowym przykładem takich 

działań jest realizowany z Bieszczadach projekt SOSRescue.  

„Projekt SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych 

akcji ratunkowych” realizowany jest wspólnie przez Fundację „SOS – na ratunek”, Górskie 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupę Bieszczadzką, Gminę Ustrzyki Dolne oraz Lwowską 

Obwodową Służbę Kontrolno-Ratowniczą Ukraińskiego Stowarzyszenia Sportowo-

Turystycznego.  

Zakładane cele projektu: 

• utworzenie centrum treningowego i koordynacji transgranicznych akcji ratowniczych, 

• redukcja czasu mobilizacji zespołów ratowniczych, 
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• zwiększenie efektywności transgranicznych akcji ratowniczych na terenie Bieszczad, 

• zakup nowoczesnego sprzętu dla służb ratowniczych z Polski i Ukrainy, 

• podniesienie kwalifikacji ratowników z Polski i Ukrainy oraz strażaków OSP z Gminy 

Ustrzyki Dolne, 

• organizacja spotkań tematycznych o bezpieczeństwie w górach w Polsce i na Ukrainie. 

W związku z zaistniałą sytuacją, utworzone w ramach projektu Centrum Szkoleniowe w Równi 

przystosowano w Ośrodek pomocy dla Ukrainy.  

W chwili obecnej ww. Centrum znalazło schronienie: 

• około 50 uchodźców, dla których również zorganizowano mieszkania w Polsce i za 

granicą na dłuższy okres czasu 

• przyjęto pod dach około 70 ratowników z różnych organizacji pozarządowych, którzy 

udzielali pomoc medyczną na granicy i na terytorium Ukrainy 

• utworzono HUB humanitarny, gdzie od początku wojny przyjęto około 80 ton różnych 

darów, od zaopatrzenia higienicznego poprzez jedzenie długoterminowe, zaopatrzenie 

medyczne, śpiwory, karimaty itd. 

 

Równocześnie odbywają się tam, zaplanowane w ramach projektu szkolenia z udzielania 

specjalistycznej pierwszej pomocy TCCC, ITLS, ALS, EPALS. 

Dodatkową aktywnością Biura jest bieżące nagłaśnianie na administrowanym przez siebie 

profilu społecznościowym Programu zbiórki i akcje pomocowe organizowane przez 

beneficjentów w całej wschodniej Polsce. Zespół Biura opracował również i ogłosił nowe zasady 

organizacji dorocznej międzynarodowej Kampanii Edukacyjnej dla Młodzieży tak, aby włączyć 

w nią jak najszerzej uczniów-uchodźców, którzy trafili do polskich szkół. Zaproszenie do udział 

w kampanii zostało rozesłane przez Biuro OT do samorządów na całym polskim obszarze 

Programu, zostało też umieszczone na stronie i profilu społecznościowym Programu. 

7. Działania podejmowane w ramach Komitetu Regionów 

 
✓ Posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych  

i Zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów. 

 

W dniu 29 marca br. Marszałek Władysław Ortyl uczestniczył w posiedzeniu Komisji 

Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) 

Europejskiego Komitetu Regionów. Tematem przewodnim obrad była debata na temat 

uchodźców ukraińskich w regionach i miastach UE. Marszałek Ortyl podkreślił, iż osoby 

mieszkające na stałe w Ukrainie, które opuściły kraj, uciekając przed wojną, mają prawo do 

tymczasowej ochrony w dowolnym kraju UE. Ochrona tymczasowa będzie trwać co najmniej 

rok i może zostać przedłużona w zależności od sytuacji w Ukrainie. Jest to bardzo pozytywny 

przejaw wspólnego działania UE. 
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✓ Posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Ukrainy przy Europejskim Komitecie Regionów  

 

w dniu 30 marca br. poświęcone było kwestiom pomocy humanitarnej, zarówno tej już 

dostarczonej, jak i tej najpilniej potrzebnej, rodzajom wsparcia ukraińskich uchodźców 

 w miastach i regionach na terenie Europy oraz aktualnemu kontekstowi politycznemu i reakcji 

UE na wydarzenia na Ukrainie. W spotkaniu udział wziął Marszałek Władysław Ortyl. Gośćmi 

sesji tematycznej, poświęconej pomocy humanitarnej dla Ukrainy byli goście z Ukrainy i Polski 

oraz przedstawicielka Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej  

i Ochrony Ludności. 

 

✓ Posiedzenie Europejskiego Komitetu Regionów na Podkarpaciu w dniu 6.04. br. 

 

W związku z obecną sytuacją, Europejski Komitet Regionów zdecydował o organizacji 

wyjazdowego posiedzenia Konferencji Przewodniczących EKR oraz Grupy Roboczej ds. Ukrainy 

działającej w ramach EKR.  Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego.  6 kwietnia br., odbyła się konferencja, której Przewodniczył Apostolos 

Tzitzikostas, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. W konferencji udział wziął 

również: Marszałek Władysław Ortyl wraz z Zarządem Województwa, Elisa Ferreira -Komisarz 

Unii Europejskiej ds. Spójności i Reform oraz Younous Omarjee - Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, Aleksandra Dulkiewicz - Przewodnicząca 

grupy roboczej Europejskiego Komitetu Regionów ds. Ukrainy, Tetiana Jehorowa-Lutsenko - 

Przewodnicząca Rady Obwodu Charkowskiego, a także Małgorzata Jarosińska-Jedynak - 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ewa Leniart - Wojewodowa 

Podkarpacki oraz Prezydent Miasta Rzeszowa. Spotkanie zgromadziło podkarpackich 

samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz media. 

Rozmawiano przede wszystkim o kierunkach pomocy dla uchodźców oraz samorządów 

przygranicznych. Przewodniczący Tzitzikosatas podkreślał, że instrument lokalny to nie będzie 

nowy fundusz, to będzie instrument operacyjny, który zostanie przeznaczony dla samorządów 

lokalnych, dla władz regionalnych, aby mogły łatwo i sprawnie pozyskiwać środki z pięciu 

istniejących funduszy. Ten instrument ma zapewnić łatwiejsze wdrożenie i szybszy dostęp do 

środków unijnych. Po konferencji i debacie miał miejsce briefing prasowy, w którym udział 

wzięli: Marszałek Władysław Ortyl, Apostolos Tzitzikostas - Przewodniczący Europejskiego 

Komitetu Regionów, Aleksandra Dulkiewicz - Przewodnicząca grupy roboczej Europejskiego 

Komitetu Regionów ds. Ukrainy oraz Konrad Fijołek – Prezydent Rzeszowa. Podczas briefingu 

prasowym marszałek Władysław Ortyl podziękował przewodniczącemu Europejskiego 

Komitetu Regionu za złożenie wizyty na Podkarpaciu.  Poniżej program wydarzenia: 
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REGIONALNY I LOALNY WYMIAR WOJNY W UKRAINIE  

Wizyta studyjna Konferencji Przewodniczących Europejskiego Komitetu Regionów w Polsce 

 

6 kwietnia 2022 r. 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

aleja Łukasza Cieplińskiego 4, sala audytoryjna 

35-010 Rzeszów (Polska) 

 

08:30–08:45 

 

 

 

 

 

 

 

08:45–10:30 

Otwarcie konferencji: 

     Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego  

Małgorzata Jarosińska - Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy  

i Polityki Regionalnej 

 Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa 

 

Wystąpienia: 

Elisa Ferreira, Europejska Komisarz ds. Spójności i Reform 

Younous Omarjee, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu 

Europejskiego 

Apostolos Tzitzikostas, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów 

 

W spotkaniu wzięli udział: 

- członkowie Konferencji Przewodniczących KR-u; 

- liderzy lokalni i regionalni z regionów graniczących z UE; 

- polscy liderzy lokalni i regionalni/ 

 

Prowadzenie: 

Aleksandra Dulkiewicz, Przewodnicząca grupy roboczej Europejskiego Komitetu Regionów 

ds. Ukrainy  

Główne tematy spotkania: 

1. wpływu wojny na Ukrainie na władze regionalne i lokalne w UE; 

2. wsparcia dla władz lokalnych i regionalnych z budżetu UE; 

3. konkretnego wsparcia ze strony regionów i miast za pośrednictwem centrum 

informacyjnego KR-u.  

 

Wystąpienie:  

Tetiana Jehorowa-Lutsenko, Przewodnicząca Rady Obwodu Charkowskiego 

 

 

Obecni Członkowie Komitetu Regionów:  

 Imię i nazwisko Funkcja 

1 Apostolos Tzitzikostas (GR) Przewodniczacy KR, EPP 

2 Olgierd Geblewicz (PL) Przewodniczący grupy EPP 

3 Christophe Rouillon (FR) Przewodniczacy grupy PES 

4 François Decoster (FR) Przewodniczący grupy Renew Europe 

5 Władysław Ortyl (PL) Przewodniczący grupy EKR 

6 Krzysztof Iwaniuk (PL) W zastępstwie Przewodniczącego EA 

7 Bernd Voss (DE) Współprzewodniczacy Zielonych  

8 Aleksandra Dulkiewicz (PL) Przewodnicząca grupy roboczej ds. Ukrainy, EPP 
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9 Antje Grotheer (DE) Sprawozdawca komisji CIVEX, PES  

10 Pavel Branda (CZ) Zastępca Burmistrza Gminy Rádlo, EKR 

11 Ratislav Trnka (SK) Predseda Kraju Koszyckiego, EPP  

12 Marek Wozniak (PL) Marszałek Województwa Wielkopolskiego, EPP  

13 Adrian Teban (RO) Burmistrz Miasta Cugir, EPP 

14 Hanna Zdanowska (PL) Prezydent Łodzi, EPP 

15 Anna Magyar (HU) Radna okręgu Csongrád Megye, EKR 

 

 

✓ Posiedzenie Komisji COTER w ramach Europejskiego Komitetu Regionów  

 

Wojna w Ukrainie i jej skutki dla polityki spójności i współpracy transgranicznej – to jeden  

z głównych punktów dyskusji na 13. Posiedzeniu Komisji Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii 

Europejskiej (COTER) w dniu 7 kwietnia br. Udział w dyskusji wziął marszałek Władysław Ortyl. 

Marszałek Władysław Ortyl zabrał głos na temat sytuacji na Ukrainie, odniósł się przy tym do 

wizyty przewodniczącego KR i komisarz UE na Podkarparpaciu. Marszałek wskazał 

najważniejsze obszary, które wymagają wsparcia ze strony regionów, państw członkowskich 

oraz Unii Europejskiej, a także zachęcał do angażowania się w pomoc Ukrainie i wykorzystania 

w tym zakresie stworzonego na tę okoliczność wirtualnego hubu. 

 

 

✓ Dni Studyjne Europejskiego Komitetu Regionów w województwie małopolskim  

 

Organizacja wydarzeń sportowych przez samorządy terytorialne to główny temat konferencji, 

która odbyła się w ramach Dni Studyjnych EKR w Krakowie w dniu 8 kwietnia br. Gospodarzem 

wydarzenia było województwo małopolskie. Wszystkich gości powitali Marszałek 

Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski (gospodarz Dni Studyjnych) oraz Marszałek 

Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, który jest przewodniczącym grupy EKR  

w Europejskim Komitecie Regionów. Dyskusje toczyły się dwóch panelach. Temat pierwszego 

to organizacja wydarzeń sportowych przez samorządy terytorialne – szczytna idea czy business? 

Druga dyskusja dotyczyła finansowania wydarzeń sportowych bądź infrastruktury sportowej 

przez samorządy terytorialne. Dyskusji odnoszono się przede wszystkim do tematów 

związanych z wojną na Ukrainie. Uczestnicy podkreślali, że wiele obiektów sportowych 

przeznaczono dla uchodźców. Uczestnicy konferencji zwiedzili także Tauron-Arenę – największą 

sportową arenę w Polsce dla dyscyplin halowych, gdzie zorganizowano punkt obsługi 

uchodźców. Zwizytowano także punkt przesiadkowy dla uchodźców z Ukrainy  

w Olkuszu. 

 
 


