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Szanowni Państwo, 

 

agresja Rosji na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 roku 

spowodowała gwałtowny i kilkumilionowy napływ 

uchodźców do Polski. Województwo lubelskie, z racji na 

swoje przygraniczne położenie, stało się tzw. 

województwem „frontowym”. To właśnie tutaj znaleźli 

schronienie uciekający przed wojną obywatele Ukrainy, 

w przeważającej mierze kobiety, dzieci i osoby starsze. 

Od początku wojny w pomoc Ukrainie zaangażował się 

Samorząd Województwa Lubelskiego, administracja 

rządowa, samorządy lokalne, instytucje publiczne, 

organizacje społeczne i pozarządowe, media, a także zwykli mieszkańcy regionu, którzy wykazali się w 

tym czasie olbrzymią empatią, przyjmując w swoich domach uciekinierów i udzielając im pomocy.  

Oceny skali tych działań i wsparcia udzielonego uchodźcom w Polsce, a także na terenie Ukrainy, podjął 

się Departament Strategii i Rozwoju, który przygotował drugi Raport o pomocy udzielonej Ukrainie 

przez województwo lubelskie. 

Niniejsze opracowanie zawiera podsumowanie przedsięwzięć podjętych na rzecz wsparcia Ukrainy 

według zebranych informacji i danych na koniec 2022 roku. Swoim zakresem Raport obejmuje 

następującą problematykę: 

▪ charakterystykę zjawiska migracji uchodźców z Ukrainy do Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem województwa lubelskiego, 

▪ analizę wsparcia udzielonego obywatelom Ukrainy, w tym m.in. w zakresie pomocy finansowej 

i rzeczowej, w obszarze transportu, zakwaterowania, edukacji i zatrudnienia, 

▪ zakres wsparcia udzielonego m.in. przez samorząd województwa, poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego, administrację rządową, instytucje publiczne, organizacje społeczne 

i pozarządowe, media oraz kościoły. 

Wszystkim instytucjom, podmiotom, organizacjom oraz osobom prywatnym zaangażowanym 

dotychczas w pomoc Ukrainie pragnę złożyć serdeczne podziękowania. Mogę z dumą stwierdzić, że 

społeczność województwa lubelskiego zdała egzamin z solidarności wobec Ukrainy. 

Trwające nadal działania wojenne stawiają przed naszym regionem kolejne wyzwania nie tylko na rzecz 

pomocy doraźnej, ale także długofalowego wsparcia Ukrainy w procesie jej odbudowy. Wierzę, że 

razem sprostamy tym wyzwaniom, okazując naszym sąsiadom otwartość, solidarność i pomoc. 

 

 

 

 

Lublin, luty 2023 r.  
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Wstęp  

W dniu 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję zbrojną na Ukrainę. 

Prowadzone działania militarne spowodowały protest większości państw świata, rządów i organizacji 

międzynarodowych. Mieszkańcy Ukrainy zostali ewakuowani z rejonów objętych działaniami 

wojennymi. Znaczna część uchodźców skierowała się w pierwszej kolejności do regionów wschodniej 

Polski, głównie przez przejścia graniczne z Ukrainą położone w województwach: lubelskim  

i podkarpackim, a następnie w różnej skali przemieszczając się do wszystkich polskich województw.  

Samorządy, administracja rządowa, instytucje publiczne, organizacje społeczne, 

pozarządowe i kościelne, przedsiębiorcy, media oraz mieszkańcy solidarnie zaangażowały się w 

pomoc obywatelom Ukrainy. Regiony recepcyjne poniosły znaczny wysiłek, odkładając na dalszy plan 

własne potrzeby i priorytety rozwojowe. Wsparcie kierowane było zarówno do uchodźców 

znajdujących się na terenie Polski, jak również bezpośrednio na terenie Ukrainy. 

 II Raport o pomocy udzielonej Ukrainie przez województwo lubelskie stanowi podsumowanie 

działań podjętych na rzecz Ukrainy od wybuchu wojny tj. od 24 lutego 2022 r. do 31.12.2022 r. 

1. Cel, zakres i metodologia opracowania 

Celem opracowania jest podsumowanie podjętych działań oraz udzielonej pomocy Ukrainie, 

a także uchodźcom na terenie województwa lubelskiego. W ramach drugiego Raportu rozszerzono 

zakres instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw objętych badaniem. Uwzględniono wybrane spółki 

funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego, w tym m.in.: LW Bogdanka S.A., Zakłady Azotowe 

w Puławach, PGE Dystrybucję S.A., które brały czynny udział w organizacji i świadczeniu pomocy na 

rzecz migrantów oraz Ukrainy, a także przedstawicieli mediów.  

W opracowaniu wykorzystano informacje oraz dane zgromadzone i udostępnione przez: 

− Departament Strategii i Rozwoju UMWL,  

− Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i jednostki organizacyjne UMWL,  

− Lubelski Urząd Wojewódzki,  

− Komendę Główną Straży Granicznej,  

− Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,  

− Ministerstwo Edukacji i Nauki,  

− dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 

− Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Granicznej 

− Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy 

− Caritas Archidiecezji Lubelskiej 

− Caritas Archidiecezji Zamojsko – Lubaczowskiej 

− Prawosławną Diecezję Lubelsko – Chełmską 
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− Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Lublinie, 

− Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 

− Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 

− PGE Dystrybucja S.A. 

− Modern Expo S.A. 

− media. 

Znaczący udział w organizacji oraz udzielaniu pomocy miały jednostki samorządu 

terytorialnego. W celu dokonania pogłębionej oceny tej pomocy, w dniach 30.09 – 24.10.2022 r. w 

Urzędach Gminy oraz w dniach 7 – 21.10.2022 r. w Starostwach Powiatowych przeprowadzono 

badanie ankietowe, którego celem było zebranie informacji na temat wsparcia udzielonego 

obywatelom Ukrainy. W badaniu wzięło udział 213 gmin, w tym: 4 miasta na prawach powiatu, 16 

gmin miejskich, 32 gminy miejsko – wiejskie oraz 161 gmin wiejskich, a także 20 powiatów. JST podjęły 

próbę oszacowania wielkości przekazanej pomocy finansowej oraz rzeczowej, a także wsparcia w 

zakresie udzielenia zakwaterowania uchodźcom na terenie gmin lub powiatów, pomocy 

psychologicznej, transportu uchodźców, wsparcia zatrudnienia oraz innych podejmowanych działań. Z 

analizy zebranych materiałów wynika, że potrzeba udzielenia pomocy była często bardzo pilna i nie 

podlegała rejestracji co do jej wielkości. Szczególnie dotyczy to wsparcia udzielonego przez osoby 

prywatne oraz przedsiębiorców.  

Zakres opracowania obejmuje:  

− charakterystykę zjawiska związanego z migracją uchodźców z Ukrainy,  

− analizę wsparcia udzielonego obywatelom Ukrainy na terenie województwa lubelskiego oraz 

na terenie Ukrainy,  

− przegląd wsparcia udzielonego przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.  

Analizą objęto okres od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

Należy wskazać, że zebrane informacje stanowią podsumowanie działań podjętych w 2022 r. 

głównie przez administrację rządową i samorządową, instytucje publiczne, archidiecezje, PCK, PSP, 

wybranych przedsiębiorców, przedstawicieli mediów, a także częściowo mieszkańców województwa. 

Jednak, jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego, większość pomocy udzielanej przez 

mieszkańców regionu nie podlegała rejestracji, zatem ogólna wielkość udzielonego wsparcia dla 

Ukrainy na terenie województwa lubelskiego była znacznie większa niż przedstawione w niniejszym 

opracowaniu dane szacunkowe. 
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2. Charakterystyka migracji uchodźców z Ukrainy 

Wybuch wojny w Ukrainie diametralnie zmienił 

sytuację migracyjną w wielu krajach Europy Środkowo-

Wschodniej. Wśród nich najważniejszą rolę odgrywa 

Polska, która dla większości uchodźców stała się 

pierwszym kierunkiem ucieczki. Do niedawna Polska nie 

była krajem imigracji. Po raz pierwszy sytuacja zmieniła się 

znacząco po 2014 roku, czyli po pierwszym etapie wojny we 

wschodniej części Ukrainy. W bardzo krótkim czasie Polska 

stała się europejskim liderem pod względem nowo 

wydawanych zezwoleń na pobyt, a także w zakresie 

przyjmowania sezonowej siły roboczej z zagranicy.  

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. spowodował 

największą po II wojnie światowej migrację uchodźców w 

Europie. UNHCR szacuje, że obecnie w krajach 

europejskich przebywa ponad 8 mln uchodźców z Ukrainy1. 

Osoby przekraczające ukraińską granicę z państwami członkowskimi UE i Mołdawią były natychmiast 

objęte przepisami Dyrektywy o Ochronie Tymczasowej2, która przyznała im liczne uprawnienia 

upodabniając status uchodźców wojennych z Ukrainy do statusu obywateli UE w zakresie swobodnego 

przepływu osób. Wpłynęło to znacząco na dużą mobilność społeczności ukraińskiej.  

Część osób przekraczających granicę polsko – ukraińską nadal przebywa na terytorium naszego 

kraju. Natomiast znaczna część uchodźców wojennych potraktowała Polskę jako kraj tranzytowy, 

udając się do innych państw Unii Europejskiej i – w znacznie mniejszym stopniu – do Kanady, USA lub 

Izraela3. 

2.1. Ruch graniczny  

Z danych Komendy Głównej Straży Granicznej wynika, że w 2022 r. polską granicę państwową 

przekroczyło 13,7 mln cudzoziemców, z tego  8,7 mln stanowili uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli 

granicę po wybuchu wojny z Rosją. Znaczna część z nich – 3,7 mln osób wjechała do Polski przez 

przejścia na terenie województwa lubelskiego. 

W tym samym czasie z Polski wyjechało prawie 11,7 mln cudzoziemców, z czego 6,8 mln 

stanowili obywateli Ukrainy, w tym przez przejścia graniczne w województwie lubelskim odprawiono 

ponad 2,9 mln uchodźców powracających do swojego kraju.  

 
1 Dane UNHCR, https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.266186569.75432386.1676622296-
307987053.1676622296 (17.02.2023 r.) 
2 DYREKTYWA RADY 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania 
tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę 
wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami, 
Dziennik Urzędowy L 212 , 07/08/2001 P. 0012 – 0023. 
3 Duszczyk M., Kaczmarczyk P., 2022, Wojna i migracja: napływ uchodźców wojennych z Ukrainy i możliwe 
scenariusze na przyszłość, CMR Spotlight 4(39). 

 
 
8,7 mln - uchodźców z UA 
przekroczyło granicę Polski  
 
3,7 mln - uchodźców z UA 
przekroczyło granicę przez 
przejścia w województwie 
lubelskim  
 
66% - kobiet wśród uchodźców 

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.266186569.75432386.1676622296-307987053.1676622296
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.266186569.75432386.1676622296-307987053.1676622296
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Uwzględniając oba kierunki ruchu granicznego łącznie od wybuchu wojny w Ukrainie na 

przejściach granicznych w województwie lubelskim odprawiono prawie 6,6 mln obywateli Ukrainy4 

(tabela 1). 

Tabela 1. Przyjazdy i wyjazdy obywateli Ukrainy do Polski przez granicę polsko-ukraińską w 2022 r. wg miesięcy 

w tys. osób. Stan na 31.12.2022 r. 

Miesiąc Ogółem Województwo lubelskie 

do Polski z Polski do Polski z Polski 

Luty 669 287,9 285,7 117,1 

Marzec 1 944,10 294,6 912,7 136 

Kwiecień 610,6 514,4 251,6 234,8 

Maj 626,9 725,1 271,2 326,6 

Czerwiec 666,3 716,9 293,1 319,1 

Lipiec 681,7 728,5 294,2 302,1 

Sierpień 737,7 829,6 294,1 335,4 

Wrzesień 688,6 694,2 277,9 278,9 

Październik 699,8 687,8 277,5 277,4 

Listopad  631,2 611,5 249,8 248,3 

Grudzień 697,2 720,9 268,5 280,5 

Suma 8653,1 6811,4 3676,3 2856,2 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych Komendy Głównej Straży Granicznej, 2023. 

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonują 4 drogowe przejścia graniczne z Ukrainą, tj.: 

− Dołhobyczów – Uhrynow, 

− Dorohusk – Jagodzin, 

− Hrebenne – Rawa Ruska, 

− Zosin – Ustiług, 

oraz 2 przejścia kolejowe: 

− Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński,  

− Dorohusk - Jagodzin. 

Największy ruch graniczny odbywał się na przejściu granicznym  Hrebenne – Rawa Ruska, przez 

które na teren województwa lubelskiego wjechało prawie 1,6 mln uchodźców, natomiast poprzez to 

przejście powróciło do swojego kraju ponad 1 mln obywateli Ukrainy. 

Uchodźcy docierali do Polski za pomocą różnych środków transportu, a także pieszo. Na 

przejściach granicznych z województwem lubelskim odprawiono łącznie prawie 1,45 mln pojazdów, w 

tym 58,3 tys. autobusów, prawie 891,3 tys. samochodów osobowych oraz 502,3 tys. samochodów 

ciężarowych. Najwięcej pojazdów przekroczyło granicę państwową na przejściu Hrebenne – Rawa 

Ruska – ok. 503,5 tys. pojazdów. Prawie 1,4 tys. pociągów osobowych odprawiono na przejściu 

kolejowym Dorohusk – Jagodzin, natomiast pociągi towarowe przekraczały granicę w większości przez 

przejście Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński (5,2 tys. pociągów towarowych)5.  

 
4 Dane Komendy Głównej Straży Granicznej z okresu 01.02.2022 – 31.12.2022 r. 
5 Dane Komendy Głównej Straży Granicznej z okresu 24.02.2022 – 31.12.2022 r. 
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W miarę rozwoju działań wojennych w Ukrainie zmianie uległa dynamika migracji, która 

polegała na odwróceniu kierunku przemieszczania się uchodźców. W pierwszym okresie wyraźnie 

przeważała liczba obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski, przy czym ponad 25% wszystkich 

uchodźców przyjechało do województwa lubelskiego w marcu 2022 r. Natomiast od połowy kwietnia 

w Polsce, a w województwie lubelskim od maja 2022 r. obserwuje się odwrócenie trendu migracji, tzn. 

więcej obywateli Ukrainy wróciło do kraju niż z niego wyjechało (wykres 1). W miesiącach jesiennych 

(IX – XI) wystąpiła równowaga pomiędzy napływem i odpływem uchodźców w regionie lubelskim. 

Natomiast pod koniec roku nieznacznie zwiększyła się liczba obywateli Ukrainy powracających do 

swojego kraju. 

Wykres. 1 Dynamika migracji uchodźców z Ukrainy w województwie lubelskim w 2022 r wg miesięcy. 

 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych Komendy Głównej Straży Granicznej, 2023. 

2.2. Struktura demograficzna uchodźców z Ukrainy 

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa6. Na jej podstawie uchodźcy mogli wystąpić o 

nadanie statusu cudzoziemca UKR. W oparciu o te przepisy, na koniec grudnia 2022 r. 960 tys. osób w 

Polsce uzyskało status cudzoziemca UKR (tabela 2). Na koniec roku liczba ta zmniejszyła się o ok. 24% 

w stosunku do stanu z lipca 2022 r. we wszystkich województwach ze względu m.in. na utratę statusu 

spowodowaną wyjazdem z Polski na okres dłuższy niż 1 miesiąc (wykres 2).  

Tabela 2. Liczba osób zarejestrowanych w rejestrze obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym nadano 
status cudzoziemca UKR wg województw. Stan na 31.12.2022 r. 

Województwo Ogółem Kobiety Mężczyźni 

w tys. w % w tys. w % w tys. w % 

Polska 960,5 100 631,7 65,7 328,8 34,3 

Dolnośląskie 107,2 11,2 70,2 65,5 36,9 34,5 

Kujawsko-pomorskie 33 3,4 21,8 66,1 11,2 33,9 

Lubelskie 35,9 3,7 23 64,1 12,9 35,9 

 
6 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) 
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Lubuskie 32,3 3,4 21,6 67 10,7 33 

Łódzkie 61,6 6,4 41,2 66,8 20,5 33,2 

Małopolskie 88,2 9,2 57,6 65,4 30,5 34,6 

Mazowieckie 199,8 20,8 130,9 65,5 68,9 34,5 

Opolskie 21,3 2,2 14 65,5 7,3 34,5 

Podkarpackie 28,1 2,9 17,8 63,5 10,2 36,5 

Podlaskie 14,5 1,5 9,5 65,4 5 34,6 

Pomorskie 70,5 7,3 46,6 66,1 23,9 33,9 

Śląskie 95,8 10 63,1 65,8 32,7 34,2 

Świętokrzyskie 14,6 1,5 9,5 65,3 5,1 34,7 

Warmińsko-mazurskie 19,3 2 12,9 66,8 6,4 33,2 

Wielkopolskie 90,8 9,5 60,5 66,6 30,3 33,4 

Zachodniopomorskie 47,7 5 31,5 66,1 16,2 33,9 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych KPRM, 2023. 

Wykres. 2 Osoby zarejestrowane w rejestrze obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym nadano status 

cudzoziemca UKR na podstawie specustawy. Stan w lipcu i grudniu 2022 r. 

 

Źródło: Opr. własne na podst. danych KPRM, 2023. 

 

W oparciu o informacje wskazane przez uchodźców we wnioskach o nadanie statusu 

cudzoziemca UKR określono strukturę demograficzną obywateli Ukrainy przybyłych do Polski oraz 

oszacowano przestrzenne rozmieszczenie. 

Wśród uchodźców z Ukrainy przybywających na teren Polski przeważają kobiety, których 

udział w ogólnej liczbie stanowi prawie 66%. Przy czym należy zauważyć, że wskaźnik ten jest najniższy 

w województwie podkarpackim – 63,5% oraz lubelskim – 64,1%. Pod względem kryterium wieku, 

dominują kobiety w wieku 18–65 lat, stanowiące 47,1% uchodźców. Natomiast osoby niepełnoletnie 

stanowią 39,6% z podobnym rozkładem w odniesieniu do kobiet i mężczyzn. Najmniej liczna grupa to 

mężczyźni po 65 roku życia, która stanowi 0,9% wszystkich składających wnioski o nadanie statusu 

cudzoziemca UKR (wykres 3). 
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Wykres 3. Struktura demograficzna uchodźców z Ukrainy w Polsce, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu 

UKR. Stan na 31.12.2022 r. 

 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych KPRM, 2023. 

2.3. Rozmieszczenia uchodźców w Polsce 

Aktualnie nie są dostępne dokładne dane dotyczące rozmieszczenia przestrzennego 

uchodźców z Ukrainy na terenie Polski. Można je oszacować na podstawie wniosków o nadanie statusu 

cudzoziemca UKR. Z danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że w okresie od 14.03.2022 r. 

do 31.12.2022 r. w Polsce zarejestrowano ponad 1,51 mln wniosków o nadanie statusu UKR w związku 

z konfliktem na Ukrainie, w tym 68,5 tys. w województwie lubelskim. Najwięcej wniosków złożono w 

województwach: mazowieckim (322,9 tys.) i dolnośląskim (161,1 tys.), a najmniej w województwach: 

podlaskim (22,6 tys.) oraz świętokrzyskim (28,4 tys.). 

Wykres 4. Zarejestrowane wnioski o nadanie statusu UKR w 2022 r. wg województw. 

 

Źródło: Opr. US Rzeszów na podst. danych KPRM, 2023. 
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Mapa 1. Zarejestrowane wnioski o nadanie statusu UKR w 2022 r. wg województw.

 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych KPRM, 2023. 

Biorąc pod uwagę rozkład przestrzenny składanych wniosków można przyjąć, że najwięcej 

uchodźców przebywało na terenie województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, 

małopolskiego i wielkopolskiego (mapa 1). Ponadto w obrębie każdego województwa najwięcej 

uchodźców skupionych jest w mieście centralnym, tj. stolicy regionu. Szacuje się, że w Lublinie 

przebywa prawie 24% uchodźców z Ukrainy znajdujących się w województwie lubelskim, tj. ok. 8,5 tys. 

osób7 (tabela 3). W ostatnich miesiącach liczba zarejestrowanych osób zmniejszyła się we wszystkich 

województwach w stosunku do stanu z lipca 2022 r. ze względu m.in. na utratę statusu cudzoziemca 

UKR spowodowaną wyjazdem z Polski na okres dłuższy niż 1 miesiąc. Należy zauważyć, że odpływ 

uchodźców w mniejszym stopniu dotyczył stolic regionów, w których udział zamieszkujących 

uchodźców w stosunku do całego województwa zwiększył się (w Lublinie o ponad 6% od lipca do 

grudnia 2022%). 

Tabela 3. Osoby w rejestrze obywateli Ukrainy i członków ich rodzin w miastach wojewódzkich w stosunku do 

całego województwa w 2022 r. 

 
7 Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 

Wyszczególnienie 
Liczba osób w tys.  % w województwie  

31.07.2022 31.10.2022 31.12.2022 31.07.2022 31.10.2022 31.12.2022 

Dolnośląskie 132,9 111,4 107,2      

Wrocław 47,4 43,3 43,0 35,7 38,8 40,1 

Kujawsko-pomorskie 41,8 34,3 32,9       

Bydgoszcz 10,8 9,4 9,3 25,8 27,5 28,3 

Toruń 5,4 4,5 4,3 12,9 13,1 13,1 

Lubelskie 59,4 40,4 35,9       

Lublin 10,4 8,8 8,5 17,6 21,7 23,7 

Lubuskie 38,5 33,4 32,3       

Zielona Góra 5,0 4,8 4,9 12,9 14,5 15,3 
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Źródło: Opr. własne na podst. danych KPRM udostępnionych przez US w Rzeszowie, 2023. 

W oparciu o dane dotyczące realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w 

zakresie udzielania świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy oszacowano przestrzenne rozmieszczenie uchodźców w województwie 

lubelskim. W tabeli 4 przedstawiono dla każdej gminy województwa lubelskiego dane dotyczące ilości 

pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wypłatę świadczenia z tytułu udzielenia zakwaterowania i 

wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz ilość uchodźców objętych pozytywnie rozpatrzonymi 

wnioskami, z uwzględnieniem wniosków o przedłużenie okresu pobierania świadczenia powyżej 120 

dni. Przedłużenie okresu pobierania świadczenia powyżej 120 dni możliwe jest wyłącznie w 

przypadkach określonych w ustawie o pomocy Ukrainie.  

 

 

 

 

 

Tabela 4. Realizacja zadań dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania 

i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terenie województwa lubelskiego. Stan na 31.12.2022 r. 

Gorzów Wielkopolski 3,7 4,1 4,1 9,7 12,2 12,7 

Łódzkie 77,1 64,9 61,6       

Łódź 16,9 15,8 16,1 21,9 24,3 26,1 

Małopolskie 123,8 94,3 88,2       

Kraków 33,5 30,2 29,8 27,1 32,0 33,8 

Mazowieckie 259,4 212,2 199,8       

Warszawa 124,6 104,9 101 48,0 49,5 50,6 

Opolskie 29,2 22,7 21,3       

Opole 4,8 4,3 4,2 16,4 19,2 19,9 

Podkarpackie 42,6 30,7 28,1       

Rzeszów 8,2 6,4 6,0 19,3 21,0 21,4 

Podlaskie 19,5 15,6 14,5       

Białystok 4,0 3,4 3,3 20,5 21,8 22,6 

Pomorskie 89,1 73,5 70,5       

Gdańsk 19,2 15,9 16,6 21,6 8,1 23,6 

Śląskie 124,1 100,4 95,8       

Katowice 12,9 11,1 10,6 10,4 11,1 11,1 

Świętokrzyskie 21,1 15,8 14,6       

Kielce 4,1 3,5 3,4 19,6 22,3 23,7 

Warmińsko-mazurskie 25,9 20,3 19,3       

Olsztyn 2,6 2,4 2,4 9,9 11,9 12,6 

Wielkopolskie 116,2 95,0 90,8       

Poznań 31,8 26,7 25,5 27,4 28,1 28,1 

Zachodniopomorskie 60,5 50,3 47,7       

Szczecin 14,6 14,1 14,1 24,1 28,0 29,5 
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LP Gmina Typ 
gminy 

Liczba pozytywnie 
rozpatrzonych 
wniosków 

Liczba obywateli 
Ukrainy objętych 
pozytywnie 
rozpatrzonymi 
wnioskami 

Łączna kwota 
wypłacona 
wnioskodawcom 

Ogółem dot. 
przedłużenia 

okresu 
pobierania 

świadczenia 
powyżej 120 

dni 

Ogółem dot. 
przedłużenia 

okresu 
pobierania 

świadczenia 
powyżej 120 

dni 

Ogółem dot. 
przedłużenia 

okresu 
pobierania 

świadczenia 
powyżej 120 

dni 

1 Abramów wiejska 26 0 33 0 78 640 0 

2 Adamów (łuk.) wiejska 30 0 67 0 119 240 0 
3 Adamów 

(zam.) 
wiejska 84 12 265 12 512 680 18 280 

4 Aleksandrów wiejska 39 9 52 4 180 120 19 840 
5 Annopol miejsko

-
wiejska 

47 0 111 0 320 640 0 

6 Baranów wiejska 47 5 67 3 186 880 6 360 
7 Batorz wiejska 19 0 36 0 60 360 0 
8 Bełżec wiejska 78 8 61 3 240 280 8 080 
9 Bełżyce miejsko

-
wiejska 

156 1 368 5 1 050 280 2 120 

10 Biała Podlaska wiejska 71 8 128 13 317 680 32 760 
11 M. Biała 

Podlaska 
miejska 683 87 2 030 89 2 890 160 262 260 

12 Białopole wiejska 22 1 63 1 112 120 3 840 
13 Biłgoraj wiejska 122 21 199 12 643 720 50 160 
14 Biłgoraj miejska 406 62 650 65 1 816 520 195 880 
15 Biszcza wiejska 99 11 131 11 459 920 61 640 
16 Borki wiejska 24 0 56 0 131 480 0 
17 Borzechów wiejska 109 13 186 33 385 400 39 760 
18 Bychawa miejsko

-
wiejska 

59 2 163 3 399 520 8 280 

19 Chełm wiejska 251 16 562 12 1 122 880 36 560 
20 M. Chełm miejska 1 230 147 2 074 156 5 057 440 453 640 
21 Chodel wiejska 245 1 431 6 1 099 760 2 640 
22 Chrzanów wiejska 12 0 16 0 64 000 0 
23 Cyców wiejska 68 8 166 5 342 640 26 360 
24 Czemierniki wiejska 18 0 31 0 78 760 0 
25 Dęblin miejska 233 49 287 29 980 800 163 880 
26 Dębowa Kłoda wiejska 23 1 224 6 168 680 8 800 
27 Dołhobyczów wiejska 32 0 71 0 158 760 0 
28 Dorohusk wiejska 144 21 753 64 754 520 63 680 
29 Drelów wiejska 5 0 8 0 17 320 0 
30 Dubienka wiejska 24 0 49 0 87 720 0 
31 Dzierzkowice wiejska 80 0 253 0 306 040 0 
32 Dzwola wiejska 3 0 5 0 11 840 0 
33 Fajsławice wiejska 53 0 118 0 233 880 0 
34 Firlej wiejska 140 3 172 2 406 720 5 120 
35 Frampol miejsko 19 1 86 4 111 720 4 800 
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-
wiejska 

36 Garbów wiejska 123 15 253 13 558 600 33 360 
37 Głusk wiejska 190 13 395 9 796 200 41 040 
38 Godziszów wiejska 9 0 13 0 39 880 0 
39 Goraj wiejska 16 0 29 0 76 120 0 
40 Gorzków wiejska 31 0 129 0 134 800 0 
41 Gościeradów wiejska 35 2 102 3 188 280 5 120 
42 Grabowiec wiejska 26 0 37 0 103 480 0 
43 Hanna wiejska 22 0 98 0 75 160 0 
44 Hańsk wiejska 42 2 161 8 232 360 8 000 
45 Horodło wiejska 62 8 182 33 416 720 38 920 
46 Hrubieszów wiejska 77 1 298 4 311 000 4 800 
47 Hrubieszów miejska 238 30 761 43 931 960 71 320 
48 Izbica wiejska 41 0 134 0 279 640 0 
49 Jabłonna wiejska 77 0 141 0 320 680 0 
50 Jabłoń wiejska 58 10 84 10 221 960 40 240 
51 Janowiec wiejska 37 2 112 4 199 840 21 440 
52 Janów 

Lubelski 
miejsko
-
wiejska 

86 2 128 6 327 080 21 960 

53 Janów 
Podlaski 

wiejska 44 0 210 0 275 680 0 

54 Jarczów wiejska 17 0 50 0 64 240 0 
55 Jastków wiejska 239 15 446 22 1 142 080 58 080 
56 Jeziorzany wiejska 9 0 25 0 51 320 0 
57 Józefów nad 

Wisłą 
miejsko
-
wiejska 

169 0 425 0 853 280 0 

58 Józefów miejsko
-
wiejska 

97 4 397 15 384 520 12 120 

59 Kamień wiejska 46 0 189 0 227 160 0 
60 Kamionka wiejska 76 4 122 2 342 360 3 880 

61 Karczmiska wiejska 101 0 387 0 428 920 0 
62 Kazimierz 

Dolny 
miejsko
-
wiejska 

188 1 1 074 4 1 412 760 15 160 

63 Kąkolewnica wiejska 36 5 48 5 131 800 6 640 
64 Kłoczew wiejska 40 0 58 0 155 720 0 
65 Kock miejsko

-
wiejska 

38 0 91 0 221 920 0 

66 Kodeń wiejska 23 9 12 3 50 280 11 640 
67 Komarów-

Osada 
wiejska 29 0 109 0 194 840 0 

68 Komarówka 
Podlaska 

wiejska 52 14 91 9 326 600 47 240 

69 Konopnica wiejska 261 19 675 31 1 396 280 68 880 
70 Konstantynów wiejska 23 0 56 0 156 960 0 
71 Końskowola wiejska 109 0 477 0 724 360 0 
72 Krasnobród miejsko

-
291 66 740 61 1 833 800 197 960 
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wiejska 
73 Krasnystaw wiejska 76 5 92 2 213 120 7 920 
74 Krasnystaw miejska 177 28 327 21 748 080 95 120 
75 Kraśniczyn wiejska 29 1 70 4 143 920 5 440 
76 Kraśnik wiejska 50 0 52 0 159 920 0 
77 Kraśnik miejska 212 37 328 24 1 247 960 170 400 
78 Krynice wiejska 58 12 62 6 127 840 13 400 
79 Krzczonów wiejska 48 0 92 0 266 560 0 
80 Krzywda wiejska 140 14 187 14 534 720 39 040 
81 Księżpol wiejska 71 0 269 0 372 400 0 
82 Kurów wiejska 143 14 309 17 860 040 56 560 
83 Leśna 

Podlaska 
wiejska 28 2 36 5 126 400 9 400 

84 Leśniowice wiejska 64 2 140 4 246 000 7 520 
85 Lubartów wiejska 125 4 267 19 638 160 27 800 
86 Lubartów miejska 268 50 953 149 1 182 240 104 840 
87 M. Lublin miejska 6 342 688 12 180 1 532 30 093 800 2 024 600 
88 Lubycza 

Królewska 
miejsko
-
wiejska 

126 9 421 15 476 160 10 480 

89 Ludwin wiejska 90 3 320 3 594 040 14 440 
90 Łabunie wiejska 48 5 155 1 252 600 7 320 
91 Łaszczów miejsko

-
wiejska 

46 0 106 0 292 240 0 

92 Łaziska wiejska 179 1 635 2 1 006 520 3 400 
93 Łęczna miejsko

-
wiejska 

204 22 345 35 914 000 88 040 

94 Łomazy wiejska 22 0 69 0 170 840 0 
95 Łopiennik 

Górny 
wiejska 24 1 80 3 122 240 4 520 

96 Łukowa wiejska 97 3 508 8 816 360 9 800 
97 Łuków wiejska 169 8 445 29 934 040 41 880 
98 Łuków miejska 354 17 569 40 1 683 000 113 600 
99 Markuszów wiejska 51 4 51 4 231 920 8 960 
100 Mełgiew wiejska 142 23 407 33 594 560 42 760 
101 Miączyn wiejska 35 0 105 0 144 200 0 
102 Michów wiejska 15 0 22 0 63 200 0 
103 Międzyrzec 

Podlaski 
wiejska 74 0 261 0 640 120 0 

104 Międzyrzec 
Podlaski 

miejska 161 9 581 22 829 840 32 120 

105 Milanów wiejska 29 0 49 0 97 440 0 
106 Milejów wiejska 91 7 192 5 460 760 14 800 
107 Mircze wiejska 82 0 173 0 278 040 0 
108 Modliborzyce miejsko

-
wiejska 

19 0 103 0 153 640 0 

109 Nałęczów miejsko
-
wiejska 

284 33 600 33 1 384 800 69 600 

110 Niedrzwica 
Duża 

wiejska 199 26 384 92 1 144 360 144 960 
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111 Niedźwiada wiejska 26 0 37 0 117 680 0 
112 Nielisz wiejska 97 25 712 42 550 280 26 480 
113 Niemce wiejska 312 18 624 16 1 589 280 59 760 
114 Nowodwór wiejska 66 0 194 0 297 400 0 
115 Obsza wiejska 83 0 188 0 443 280 0 
116 Opole 

Lubelskie 
miejsko
-
wiejska 

217 9 513 11 1 104 080 18 840 

117 Ostrów 
Lubelski 

miejsko
-
wiejska 

55 3 152 9 404 600 26 400 

118 Ostrówek wiejska 18 2 44 6 151 120 25 880 
119 Parczew miejsko

-
wiejska 

186 23 839 61 1 008 960 86 680 

120 Piaski miejsko
-
wiejska 

111 6 351 7 420 120 13 200 

121 Piszczac wiejska 31 8 23 6 112 080 31 480 
122 Podedwórze wiejska 21 1 33 3 89 200 1 920 
123 Poniatowa miejsko

-
wiejska 

125 8 172 4 500 640 15 320 

124 Potok Górny wiejska 11 1 25 1 71 320 2 640 
125 Potok Wielki wiejska 11 0 46 0 89 680 0 
126 Puchaczów wiejska 77 0 204 0 383 880 0 
127 Puławy wiejska 222 13 359 17 1 016 720 39 800 
128 Puławy miejska 411 31 696 39 2 102 480 108 000 
129 Rachanie wiejska 44 4 77 10 193 920 20 920 
130 Radecznica wiejska 45 8 82 3 191 440 10 920 
131 Radzyń 

Podlaski 
wiejska 32 0 76 0 169 560 0 

132 Radzyń 
Podlaski 

miejska 144 11 197 18 735 320 75 600 

133 Rejowiec miejsko
-
wiejska 

55 10 85 3 165 240 9 320 

134 Rejowiec 
Fabryczny 

wiejska 30 7 74 7 88 760 6 640 

135 Rejowiec 
Fabryczny 

miejska 22 0 25 0 90 000 0 

136 Rokitno wiejska 29 9 16 3 68 040 10 360 
137 Rossosz wiejska 19 1 24 1 62 640 1 080 
138 Ruda-Huta wiejska 65 0 120 0 271 200 0 
139 Rudnik wiejska 5 0 13 0 21 760 0 
140 Rybczewice wiejska 104 11 200 16 383 200 22 000 
141 Ryki miejsko

-
wiejska 

139 6 350 13 1 000 720 38 480 

142 Sawin wiejska 87 11 169 5 363 320 34 800 
143 Serniki wiejska 23 0 65 0 198 280 0 
144 Serokomla wiejska 85 6 106 4 292 240 25 600 
145 Siedliszcze miejsko

-
73 9 121 10 279 560 30 280 
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wiejska 
146 Siemień wiejska 51 13 116 6 230 440 21 960 
147 Siennica 

Różana 
wiejska 31 0 42 0 134 120 0 

148 Sitno wiejska 51 2 114 1 250 680 2 360 
149 Skierbieszów wiejska 6 0 15 0 50 240 0 
150 Sławatycze wiejska 37 3 193 6 156 960 5 800 
151 Sosnowica wiejska 80 6 211 8 462 200 35 280 
152 Sosnówka wiejska 10 0 21 0 55 240 0 
153 Spiczyn wiejska 126 9 743 30 876 920 32 880 
154 Stanin wiejska 69 1 103 1 301 360 1 880 
155 Stary Brus wiejska 18 1 46 1 135 120 1 080 
156 Stary Zamość wiejska 33 3 115 3 222 600 8 400 
157 Stężyca wiejska 68 4 126 8 361 520 11 360 
158 Stoczek 

Łukowski 
wiejska 42 0 62 0 179 720 0 

159 Stoczek 
Łukowski 

miejska 24 0 81 0 187 680 0 

160 Strzyżewice wiejska 120 6 489 19 526 040 23 760 
161 Sułów wiejska 14 3 33 1 52 960 3 320 
162 Susiec wiejska 102 8 277 4 598 160 15 200 

163 Szastarka wiejska 18 0 74 0 116 360 0 
164 Szczebrzeszyn miejsko

-
wiejska 

78 19 268 33 294 520 29 400 

165 Świdnik miejska 598 79 973 79 2 811 680 244 720 
166 Tarnawatka wiejska 28 0 95 0 158 360 0 
167 Tarnogród miejsko

-
wiejska 

200 23 349 23 841 880 64 720 

168 Telatyn wiejska 16 0 49 0 86 840 0 
169 Terespol wiejska 37 1 39 3 105 760 4 240 
170 Terespol miejska 36 0 114 0 149 560 0 
171 Tereszpol wiejska 45 8 103 5 256 800 25 640 
172 Tomaszów 

Lubelski 
wiejska 210 27 373 43 1 005 120 98 800 

173 Tomaszów 
Lubelski 

miejska 454 45 599 28 1 733 280 131 800 

174 Trawniki wiejska 51 2 104 4 258 880 6 320 
175 Trzebieszów wiejska 93 9 178 5 537 880 292 400 
176 Trzeszczany wiejska 8 0 28 0 39 280 0 
177 Trzydnik Duży wiejska 38 5 2 2 189 560 10 280 
178 Tuczna wiejska 10 1 24 4 81 400 4 800 
179 Turobin wiejska 37 2 55 4 141 680 2 640 
180 Tyszowce miejsko

-
wiejska 

89 6 221 6 350 120 14 040 

181 Uchanie wiejska 21 0 80 0 170 760 0 
182 Ulan-Majorat wiejska 35 0 38 0 103 520 0 
183 Ulhówek wiejska 61 0 96 0 148 520 0 
184 Ułęż wiejska 30 0 118 0 167 840 0 
185 Urszulin wiejska 94 3 216 9 456 480 4 080 
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186 Urzędów miejsko
-
wiejska 

309 13 506 21 1 240 520 26 320 

187 Uścimów wiejska 34 0 222 0 322 840 0 
188 Wąwolnica wiejska 65 4 304 7 916 560 27 680 
189 Werbkowice wiejska 79 0 345 0 376 240 0 
190 Wierzbica wiejska 64 0 222 0 309 080 0 
191 Wilkołaz wiejska 54 5 70 2 215 560 11 760 
192 Wilków wiejska 134 0 293 0 641 800 0 
193 Wisznice wiejska 59 0 46 0 182 280 0 
194 Włodawa wiejska 197 29 453 20 1 093 640 88 960 
195 Włodawa miejska 165 23 276 33 796 160 99 520 

196 Wohyń wiejska 8 0 12 0 20 120 0 
197 Wojciechów wiejska 75 3 192 5 538 520 9 040 
198 Wojcieszków wiejska 42 0 69 0 242 200 0 
199 Wojsławice wiejska 20 0 90 0 205 360 0 
200 Wola 

Mysłowska 
wiejska 26 0 85 0 112 480 0 

201 Wola Uhruska wiejska 83 15 179 14 443 520 66 360 
202 Wólka wiejska 229 35 436 35 1 223 080 97 720 
203 Wyryki wiejska 29 4 178 4 196 800 7 200 
204 Wysokie wiejska 10 0 26 0 46 440 0 
205 Zakrzew wiejska 16 0 25 0 74 360 0 
206 Zakrzówek wiejska 70 14 63 6 205 120 26 400 
207 Zalesie wiejska 30 1 63 2 179 280 2 000 
208 Zamość wiejska 333 47 637 49 1 315 480 109 760 
209 M. Zamość miejska 921 126 3 488 127 4 282 280 475 000 

210 Zwierzyniec miejsko
-
wiejska 

125 7 312 8 766 800 47 280 

211 Żmudź wiejska 24 0 53 0 105 200 0 
212 Żółkiewka wiejska 68 2 263 2 240 360 3 640 
213 Żyrzyn wiejska 66 2 187 4 396 360 4 600 
- X X 27 716 2 597 63 746 3 935 133 448 320 8 294 060 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 2023. 

 

Z analizy rozkładu w poszczególnych gminach liczby obywateli Ukrainy objętych pozytywnie 

rozpatrzonymi wnioskami wynika, że najwięcej uchodźców przebywało w Lublinie oraz powiatach: 

lubelskim oraz puławskim. Z kolei najmniej uchodźców zamieszkiwało w powiatach: janowskim i 

radzyńskim (mapa 2).  
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Mapa 2. Liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami o udzielenie świadczenia 

pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w 2022 r. 

 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 2023. 

 

2.4. Przedsiębiorstwa ukraińskie w Polsce 

W wyniku wybuchu wojny ukraińskie firmy 

poszukiwały bezpiecznego miejsca do funkcjonowania poza 

terytorium swojego kraju. Polska, ze względu na swoje 

położenie geograficzne i bliskość kulturową, stała się dla 

przedsiębiorstw z Ukrainy naturalnym logistycznym i 

organizacyjnym hubem, a także miejscem dalszego 

rozwoju.  

Wg Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, 
w 2022 r. w Polsce działało 24,1 tys. spółek z kapitałem 

 
 
3,6 tys. – nowych spółek z 
kapitałem ukraińskim w Polsce 
 
10,2 tys. – nowych ukraińskich 
jednoosobowych działalności 
gospodarczych w Polsce 
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ukraińskim, co stanowi 25 % wszystkich spółek z kapitałem zagranicznym8 (wykres 5) 

Wykres 5. Spółki z kapitałem zagranicznym w Polsce ze względu na kraj pochodzenia kapitału (w proc.)  
Stan na 30.09.2022 r. 

 

Źródło: Oprac. własne DSiR UMWL na podst. danych COIG za: Dębkowska i in. (2022). 

Wybuch wojny spowodował przenoszenie działalności gospodarczej do Polski, a także 

zakładanie nowych firm przez obywateli Ukrainy. W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. powstało 

3,6 tys. podmiotów z kapitałem ukraińskim, co stanowi 45% wszystkich nowo zarejestrowanych 

spółek zagranicznych. 

Wykres 6. Lokalizacja ukraińskich spółek wg województw. Stan na 30.09. 2022 r. 

 

Źródło: Dębkowska i in., (2022), Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 r., Polski Instytut 

Ekonomiczny, Warszawa. 

Biorąc pod uwagę siedzibę firmy, większość spółek z kapitałem ukraińskim zarejestrowano 

w województwie mazowieckim (41,4%) oraz w województwach:  dolnośląskim (10,2 %) i małopolskim 

 
8 Dębkowska, K., Kłosiewicz-Górecka, U., Szymańska, A., Wejt-Knyżewska, A., Zybertowicz, K. (2022), Ukraińskie 
firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 r., Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa. 
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(9,7 %). Województwo lubelskie zajmuje 6 pozycję w Polsce (5,4%) pod względem liczby 

zarejestrowanych spółek z kapitałem ukraińskim. Jednak faktyczny zakres działalności tych 

przedsiebiorstw obejmuje nie tylko jedno województwo. 

Pod względem rodzaju prowadzonej działalności w Polsce dominują spółki z branży handlowej 

(22%) oraz budowlanej (19%) (wykres 7). 

Wykres 7. Spółki z kapitałem ukraińskim w Polsce wg branż. Stan na 30.09.2022 r. 

 

Źródło: Dębkowska i in., (2022), Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 r., Polski Instytut 

Ekonomiczny, Warszawa 

Ze względu na konieczność utrzymania siebie i rodziny przebywającej na uchodźctwie, 

obywatele Ukrainy pozostający na terytorium Polski często zakładali jednoosobową działalność 

gospodarczą. Od stycznia do września 2022 r. powstało w Polsce 10,2 tys. ukraińskich 

jednoosobowych działalności gospodarczych. Przy czym największy przyrost m/m aktywnych 

jednoosobowych działalności gospodarczych rozpoczynających swoją działalność wystąpił w kwietniu, 

kiedy ich liczba w porównaniu z marcem zwiększyła się niemal trzykrotnie. Natomiast we wrześniu 

2022 r. liczba ukraińskich firm wpisanych do CEIDG wzrosła prawie 12 - krotnie w stosunku do lutego. 

Biorąc pod uwagę wszystkie zagraniczne jednoosobowe działalności gospodarcze zarejestrowane w 

2022 r., ponad połowa z nich (54 %) ma właściciela z obywatelstwem ukraińskim. 

Większość nowych firm wpisanych do CEIDG zakładanych przez obywateli Ukrainy 

zlokalizowana była w województwie mazowieckim (24 %), a także w województwach: dolnośląskim 

(16 %), małopolskim (14 %) i pomorskim (11 %). Województwo lubelskie pod względem liczby 

założonych jednoosobowych działalności gospodarczych zajmuje 10 pozycję w Polsce z udziałem 2,5% 

(wykres 8). 
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Wykres 8. Jednoosobowe działalności gospodarcze założone przez obywateli Ukrainy w 2022 r. wg 

województw. Stan na 30.09.2022 r. 

 

Źródło: Dębkowska i in., (2022), Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 r., Polski Instytut 

Ekonomiczny, Warszawa 

Ze względu na charakter prowadzonej działalności dominowały firmy branży budowlanej 

(24%), informacji i komunikacji (16%) oraz pozostałej działalności usługowej (14%) (wykres 9). Przy 

czym przedsiębiorstwa założone przez kobiety działały przede wszystkim w branży pozostała 

działalność usługowa (31 %), głównie w zakresie fryzjerstwa i usług kosmetycznych. Natomiast 

mężczyźni zakładali działalność związaną przede wszystkim z budownictwem (38 %), w szczególności 

w zakresie robót wykończeniowych. 

Wykres 9. Ukraińskie jednoosobowe działalności gospodarcze założone w Polsce w 2022 r. wg branż.  

Stan na 30.09.2022 r.  

 

Źródło: Dębkowska i in., (2022), Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 r., Polski Instytut 

Ekonomiczny, Warszawa 

Z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że często firmy ukraińskie w związku z 

wojną relokowały swój biznes do Polski i pozostawały w branży, w której funkcjonowały w Ukrainie. 
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Natomiast w przypadku załamania łańcuchów dostaw spowodowanego wojną, firmy musiały 

przebudowywać je w Polsce, w celu zapewnienia funkcjonowania biznesu oraz ciągłości dostaw.  

Dla ukraińskich firm, które rozpoczęły swoją działalność w Polsce największą barierą jest brak 

doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, niewystarczające środki 

finansowe oraz koszty prowadzenia firmy. Dlatego nowe firmy potrzebują wsparcia prawnego oraz 

doradztwa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w nowym miejscu. Szczególnie 

istotne jest organizowanie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych umożliwiających udział 

firmom ukraińskim w różnych projektach inwestycyjnych. 

Zakończenie wojny nie będzie oznaczało masowego zamykania ukraińskich firm w Polsce. 

Wśród przebadanych przedsiębiorstw, 66% firm deklarowało kontynuację działalności w Polsce 

niezależnie od sytuacji w Ukrainie. Ponadto przedsiębiorstwa ukraińskie przygotowują się już do 

odbudowy kraju po wojnie, poszukując partnerów do długoterminowej współpracy. 
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3. Wsparcie udzielone Ukrainie na terenie województwa 

lubelskiego 

 

3.1. Organizacja wsparcia dla Ukrainy 

Polska podjęła działania przygotowawcze do udzielenia wsparcia Ukrainie na wypadek 

wystąpienia sytuacji kryzysowej jeszcze przed wybuchem wojny. Prezes Rady Ministrów powołał dwa 

zespoły międzyresortowe:  

− ds. przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską osób napływających z terytorium Ukrainy 9; 

− ds. opracowania programu przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską osób poszkodowanych i 

rannych napływających z terytorium Ukrainy 10.  

Do kluczowych zadań zespołów należy:  

− bieżąca ocena poziomu napływu uchodźców z terytorium Ukrainy i ocena jego wpływu na 

bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce, 

− monitorowanie stanu przygotowania administracji rządowej i samorządowej do przyjęcia 

uchodźców przybywających z Ukrainy z powodu działań wojennych z uwzględnieniem osób 

rannych i poszkodowanych, 

− analiza działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w związku z kryzysem na 

Ukrainie, 

− przedstawianie propozycji rozwiązań w zakresie organizacji przewozu uchodźców z Ukrainy, 

− analiza potrzeb oraz możliwości zapewnienia uchodźcom niezbędnej pomocy i legalizacji ich 

pobytu, przyznania odpowiedniego statusu i integracji. 

Od wybuchu wojny polskie granice zostały otworzone dla obywateli Ukrainy szukających 

schronienia przed atakiem Rosji. Społeczeństwo, instytucje rządowe i pozarządowe oraz inne podmioty 

spontanicznie przystąpiły do udzielania wsparcia uchodźcom masowo przybywającym na terytorium 

Polski, a także mieszkańcom Ukrainy przebywającym na obszarach objętych działaniami zbrojnymi.  

W celu określenia zasad legalizacji pobytu uchodźców w Polsce, usankcjonowania możliwości 

świadczenia pomocy regionom i społecznościom innych państw, a także wprowadzenia podziału 

kompetencji pomiędzy instytucje rządowe i samorządowe przyjęto ustawę o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa11. 

 
9Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do 
spraw przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską osób napływających z terytorium Ukrainy (M.P. 2022 poz. 268) 
10 Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do 
spraw opracowania programu przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską osób poszkodowanych i rannych 
napływających z terytorium Ukrainy (M.P. 2022 poz. 267) 
11 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) 
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Na podstawie ww. ustawy obywatel Ukrainy może przebywać w Polsce legalnie przez okres 18 

miesięcy licząc od 24.02.2022 r. jeżeli przyjechał do Polski legalnie z terytorium Ukrainy w okresie od 

24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym (niezależnie od tego czy przyjechał bezpośrednio z 

terytorium Ukrainy czy przez terytorium innego kraju), lub jest członkiem rodziny obywatela Ukrainy, 

który wjechał do Polski na ww. zasadach (bez względu na posiadane obywatelstwo). 

Uchodźcy mogą uzyskać numer PESEL UKR, ułatwiający identyfikację osób oraz umożliwiający 

skorzystanie ze wsparcia oferowanego przez rząd RP, składając wniosek w organie gminy. W przypadku 

wyjazdu cudzoziemca na okres powyżej 1 miesiąca, obywatel Ukrainy uzyskuje status NUE, tj. 

cudzoziemca nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ani członkiem 

rodziny obywatela UE. W praktyce oznacza to utratę uprawnień wynikających z ww. specustawy. W 

określonych sytuacjach możliwe jest przywrócenie statusu UKR lub ponowne jego uzyskanie. 

Specustawa określa także zasady dotyczące m.in.: 

− wykonywania legalnej pracy, 

− przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich placówek oświatowych, 

− korzystania z pomocy medycznej, 

− organizacji i zakresu wsparcia udzielanego uchodźcom przez organy administracji 

państwowej. 

W celu zapewnienia finansowania lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, 

w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego – 

Fundusz Pomocy. Ze środków Funduszu mogą skorzystać zarówno jednostki sektora finansów 

publicznych, jak i jednostki spoza tego sektora. Mogą być finansowane działania realizowane na 

terytorium Polski, jak i poza nim, obejmujące m.in.:  

− wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z 

Ukrainy,  

− opiekę medyczną, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych,  

− zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych, 

− zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego, 

− wypłatę świadczeń pieniężnych, 

− wsparcie JST w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia 

uczniów. 

Finansowanie tych działań odbywa się przez poszczególnych dysponentów Funduszu 

(ministrów, prezesa ZUS). 

Od momentu napaści Rosji na Ukrainę działania rządu RP w zakresie wsparcia dla Ukrainy 

opierały się przede wszystkim na pracy urzędów wojewódzkich oraz służb mundurowych podległych 

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. 1 kwietnia 2022 r. Rada Ministrów ustanowiła 

Pełnomocnika Rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy12, którego zadaniem jest koordynacja 

działań podejmowanych w związku z przybyciem na terytorium RP obywateli Ukrainy wskutek działań 

 
12 Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do 
spraw uchodźców wojennych z Ukrainy (Dz.U. 2022 r. poz. 721) 
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wojennych prowadzonych na terytorium tego państwa oraz współdziałanie z właściwym organami 

administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. 

W regionie decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego 8 marca 

2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego został powołany Zespół ds. pomocy 

Ukrainie. W skład zespołu weszli: Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, 

Sekretarz WL, Skarbnik WL, Dyrektor Kancelarii Marszałka wraz z zespołem, Dyrektorzy poszczególnych 

Departamentów UMWL, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, Dyrektor LCiT oraz Dyrektor ROPS. Głównym 

celem zespołu jest, we współpracy z Wojewodą Lubelskim, koordynacja całości organizacji spraw 

związanych z pomocą dla Ukrainy.  

Na poziomie regionalnym Wojewoda koordynuje działania organów władzy publicznej oraz 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w zakresie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w 

województwie. Może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy polegającą m.in. na: 

− zakwaterowaniu i zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego; 

− zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania oraz udzielania opieki medycznej; 

− finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu 

dla osób z niepełnosprawnością; 

− zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; 

− organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej; 

− podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy. 

Wojewoda odpowiedzialny był także za utworzenie i koordynację punktów recepcyjnych oraz 

informacyjnych w województwie. Działania prowadzone w punktach realizowane są przy wsparciu 

wolontariuszy i NGO oraz we współpracy ze służbami mundurowymi.  

Wojewoda lubelski wspólnie z podmiotami medycznymi oraz ich organami tworzącymi 

zorganizował i prowadził punkty medyczne w punktach recepcyjnych oraz zapewnił transport 

medyczny dla uchodźców z Ukrainy z punktów medycznych oraz na polsko-ukraińskich przejściach 

granicznych w województwie lubelskim. Ponadto odpowiedzialny był za zorganizowanie systemu 

zbiórki pomocy rzeczowej na terenie województwa.  

Jednostki samorządu terytorialnego udzielały wsparcia uchodźcom z Ukrainy realizując m.in.:  

− zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

− zadania własne po podjęciu uchwały w sprawie zakresu pomocy udzielanej na rzecz obywateli 

Ukrainy. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST można zaliczyć m.in.: 

− przyjmowanie wniosków o wydanie numeru PESEL, 

− wypłaty świadczeń pieniężnych na rzecz podmiotów i osób fizycznych zapewniających na 

własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, 

− wypłaty świadczeń rodzinnych, socjalnych, zasiłków i dodatków, do których uprawnieni są 

obywatele Ukrainy. 
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Obywatelom Ukrainy, których pobyt uznaje się za legalny w związku z wjazdem do Polski po 

24.02.2022 r. przysługują różne formy wsparcia finansowego. Warunkiem uzyskania pomocy jest m.in. 

posiadanie numeru PESEL. Rządowe wsparcie finansowe obywateli Ukrainy obejmuje m.in.: 

− świadczenia rodzinne, 

− świadczenia wychowawcze 500+, 

− świadczenia w ramach programu „Dobry start”, 

− świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO), 

− dofinansowania obniżenia opłaty rodzica, 

− zasiłek na „Dzień dobry”, 

− dodatek energetyczny. 

Świadczenia rodzinne13 –  obejmują m.in. świadczenia opiekuńcze, tj.: 

− świadczenie pielęgnacyjne – w wysokości 2119 zł miesięcznie,  

− zasiłek pielęgnacyjny – w wysokości 215,84 zł miesięcznie, 

− specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł miesięcznie, 

− jednorazowe świadczenie 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka dla rodzin, w których dochód 

jest niższy niż 1922 zł miesięcznie na jednego jej członka, 

− zasiłek rodzinny - przysługuje na dziecko w wysokości od 95 do 135 zł miesięcznie w zależności 

od jego wieku, rodzinom, w których miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego 

nie przekracza 674 zł lub 764 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. 

Świadczenie wychowawcze 500+14 – wypłacane jest na każde dziecko do 18 roku życia, 

niezależnie od dochodów osiąganych przez rodziców, jeżeli obywatel Ukrainy zamieszkuje z dzieckiem 

na terytorium RP. 

Świadczenie w ramach programu „Dobry start”15 – wynosi 300 zł i jest przyznawane dzieciom 

rozpoczynającym rok szkolny, niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez rodziców, jeżeli 

obywatel Ukrainy zamieszkuje z dziećmi na terytorium RP. 

Świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO)16 – wartość świadczenia wynosi do 

12 000 zł na jedno dziecko. Wypłacane jest rodzicom dzieci w wieku pomiędzy 12. a 35. miesiącem 

życia, niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez opiekunów dziecka, jeżeli uprawniony 

obywatel Ukrainy zamieszkuje z dziećmi na terytorium RP. 

 
13 Przysługują na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 
615 ze zm.) 
14 Przysługuje na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. 
U. 2022 poz. 1577 ze zm.) 
15 Przysługuje na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 447 ze zm.) 
16 Przysługuje w oparciu o ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. 2021 poz. 
2270 ze zm.) 
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Dofinansowania obniżenia opłaty rodzica17 – są to dopłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeżeli obywatel Ukrainy zamieszkuje z dzieckiem na terytorium 

RP. Wynosi nie więcej niż 400 zł za pobyt dziecka w ww. ośrodkach i jest świadczeniem, które nie 

przysługuje beneficjentom wypłat z RKO. 

Jednorazowe wsparcie finansowe tzw. zasiłek „na dzień dobry”18 – przysługuje uprawnionym 

obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. 

Świadczenie można przeznaczyć na bieżące utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na 

żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.  

Dodatek energetyczny19 – dofinansowanie na mieszkanie przyznawane dla obywateli Ukrainy 

mieszkający legalnie w Polsce w kwocie 200 zł. 

Podmiotom, w tym osobom fizycznym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w 

związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom 

Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych 

przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje świadczenie pieniężne20 z tego tytułu. 

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni. W szczególnych przypadkach gmina może 

wydłużyć okres, za który przysługuje wypłata. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na 

osobę dziennie.  

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych 

środków, mogą zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy. Zakres pomocy określa w uchwale organ 

stanowiący JST lub związku, a formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy. 

Wsparcie może dotyczyć m.in. zakwaterowania i zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, 

zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania oraz udzielania opieki medycznej, finansowania 

przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu dla osób z 

niepełnosprawnością, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.  

Podjęcie uchwały przez organ JST kreuje nowe zadanie własne, które są finansowane ze 

środków własnych. Umożliwia jednocześnie przyjmowanie darowizn od innych podmiotów z 

przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w uchwale, a także udzielanie wsparcia społecznościom 

lokalnym i regionalnym innych państw, w tym również poprzez wydatkowanie środków finansowych 

dla miast, gmin i regionów partnerskich. Na podstawie uchwały JST mogą zlecać realizację zadań na 

rzecz organizacji pozarządowych na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie.  

Samorząd Województwa Lubelskiego podjął następujące uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy: 

 
17 Przysługuje na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2022 
poz. 1324 ze zm.) 
18 Przysługuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 583 ze zm.) 
19 Przysługuje na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2021 
poz. 2021 ze zm.) 
20 j.w. 
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− Uchwała Nr XXXIV/528/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2022 r. w 

sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla regionów partnerskich Województwa Lubelskiego 

na Ukrainie. 

− Uchwała Nr XXXV/544/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2022 r. w 

sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Województwo Lubelskie dla obywateli 

Ukrainy zmieniona uchwałą nr XXXVI/556/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 22 

kwietnia 2022 r. i uchwałą nr XXXVII/569/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 

maja 2022 r., 

− Uchwała Nr XXXV/545/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2022 r. w 

sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy. 

− Uchwała Nr XXXVI/557/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w 

sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy. 

− Uchwała Nr XXXVIII/583/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w 

sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy. 

− Uchwała Nr XL/610/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 17 października 2022 r. w 

sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy. 

− Uchwała nr CCCXLVII/6044/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2022 r. 

w sprawie utworzenia oraz prowadzenia miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

zmieniona uchwałą nr CCCXCI/6838/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 6 

września 2022 r. 

− Uchwała nr CCCLVI/6175/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie formy i trybu pomocy udzielanej przez Województwo Lubelskie dla obywateli 

Ukrainy zmieniona uchwałą nr CCCLX/6234/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 

28 kwietnia 2022 r., uchwałą nr CCCLXIII/6288/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 

11 maja 2022 r. i uchwałą nr CCCLXXI/6444/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 

14 czerwca 2022 r. 
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3.2. Wsparcie finansowe 

Agresja Rosji na Ukrainę oraz napływ bardzo dużej 

liczby uchodźców potrzebujących wsparcia spowodował 

konieczność wygenerowania znaczącej wielkości funduszy 

na pomoc dla osób przebywających na terytorium objętym 

działaniami wojennymi, jak również uchodźcom 

przebywającym na terenie Polski. 

Na koniec 2022 r. łączne środki pochodzące z 

terenu województwa lubelskiego przeznaczone i 

zagwarantowane na różne formy pomocy Ukrainie 

wyniosły ponad 570,9 mln zł, w tym środki m.in.: 

− w dyspozycji Wojewody Lubelskiego – 322,2 mln 

zł, 

− przeznaczone i zagwarantowane przez Samorząd 

Województwa Lubelskiego – 31,7 mln zł, w tym: 

 z budżetu Samorządu Województwa, budżetu 

państwa i środków UE- 13,05 mln zł, 

 zagwarantowane w ramach projektów i zadań 

finansowanych z RPO WL - 12,6 mln zł, 

 zagwarantowane ze środków PFRON – 400 

tys. zł, 

 przekazane z Funduszu Pracy – 5,24 mln zł, 

 przekazane z funduszu PO WER – 386 tys. zł, 

− z budżetu gmin – 4 mln zł, 

− z budżetu powiatów – 759 tys. zł, 

− ze zbiórek na pomoc humanitarną dla Ukrainy – 212,2 mln zł, w tym: 

 zorganizowanych przez JST (UG, SP, UMWL) – 11,2 mln zł, 

 w ramach programu Razem z Ukrainą, której partnerem jest m.in. firma Modern Expo S.A. 

– 33 mln zł, 

 ze środków pozyskanych przez organizacje kościelne (Prawosławna Archidiecezja 

Lubelska i Chełmska, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Caritas Archidiecezji Zamojsko – 

Lubaczowskiej) – 89,2 mln zł, 

 Lubelski Oddział Okręgowy PCK wraz z partnerami – 78,8 mln zł. 

Środki w wysokości 13,05 mln zł rozdysponowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego, 

pochodzące z budżetu WL, z budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej, przeznaczono na następujące 

cele: 

− dotacje na utworzenie i prowadzenie punktów medycznych oraz zapewnienie transportu dla 

punktów recepcyjnych – 5,86 mln zł, 

− dotacje dla gmin na pomoc świadczoną uchodźcom – 950 tys. zł, 

 
 
570,9 mln zł – wsparcia 
finansowego z różnych źródeł 
na terenie województwa 
lubelskiego 
 
31,7 mln zł – środki przekazane 
i rozdysponowane przez 
Samorząd WL 
 
622,3 mln zł (131 mln EUR) –  
środki zagwarantowane w 
ramach Funduszy Europejskich 
dla Lubelskiego 2021-2027 na 
finansowanie projektów, w 
których mogą uczestniczyć 
migranci z Ukrainy 
 
 



32 
 

− pomoc rzeczowa na terenie Ukrainy, w tym: odzież, żywność, artykuły medyczne, sprzęt 

(drony, agregaty prądotwórcze, piły, kuchenki, latarki, lunety, gaśnice, telefony komórkowe) 

– 3,93 mln zł, 

− pomoc dla uchodźców z Ukrainy: artykuły spożywcze, koce, termosy, udostępnienie toalet, 

wynajem ogrzewaczy gazowych, butle do ogrzewaczy, przewóz osób - 368 tys. zł, 

− wydatki na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy (wyposażenie, żywność, media, środki 

czystości) w 4 punktach zakwaterowania - 872 tys. zł, 

− dotacje dla organizacji pozarządowych na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy –  

837 tys. zł (zał. 1), 

− dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - 232 tys. zł (zał.2). 

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował Koncepcję wsparcia 

dla osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (środki 

Europejskiego Funduszu Społecznego). Środki zagwarantowane w ramach projektów finansowanych z 

RPO WL, w łącznej kwocie 12,6 mln zł zostały przewidziane w ramach 3 działań: 

− Działanie 11.2 Lubelskie pomaga Ukrainie. Usługi społeczne i zdrowotne – wartość projektu 

wynosi 4,7 mln zł; 

− Działanie 12.3 Lubelskie pomaga Ukrainie. Nauka języka polskiego – wartość projektu wynosi 

2,9 mln zł; 

− Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych. Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w 

Zamościu przy ul. Zagłoby 8 – wartość projektu wynosi 5 mln zł. 

Ponadto obywatele Ukrainy mogli korzystać ze wsparcia w ramach Działania 9.2 Aktywizacja 

zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, a także uczestniczyć w innych projektach 

finansowanych z RPO WL na podobnych zasadach jak obywatele polscy. 

Na koniec stycznia 2023 r. wydatkowano łącznie z RPO WL 2,4 mln zł w ramach ww. działań 

mających na celu pomoc Ukrainie, w tym: 

− 849 tys. zł w ramach Działania 11.2; 

− 523 tys. zł w ramach Działania 12.3; 

− 1 mln zł w ramach Działania 13.2. 

Wsparcie dla uchodźców zostało uwzględnione 

w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – 

(Białoruś) – Ukraina  2014 – 2020 r., który swoim 

zasięgiem obejmuje zachodnie obwody Ukrainy oraz 

wschodnie regiony Polski będące częścią Unii 

Europejskiej. Biorąc pod uwagę znaczenie wyzwań migracyjnych na pograniczu polsko - ukraińskim, a 

także wspieranie gospodarki i odbudowy gospodarczej Ukrainy, w Programie wybrano dodatkowe 

projekty w ramach bezpośredniej, pozakonkursowej procedury grantowej. Do każdego z czterech 

polskich regionów objętych Programem, skierowane zostaną środki finansowe UE w kwocie 0,5 mln 
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EUR tj. 2,4 mln zł21 przeznaczone na wsparcie migrantów ukraińskich. Województwo Lubelskie w 

ramach dedykowanego wsparcia dokona zakupu i przekazania niezbędnego sprzętu, w tym 4 karetek, 

agregaty prądotwórcze oraz produkty medyczne do obwodów: wołyńskiego, lwowskiego, 

rówieńskiego oraz zakarpackiego. 

W związku z przedłużającym się czasem trwania wojny, wsparcie dla uchodźców zostało 

przewidziane także w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w ramach Funduszy 

Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Łączna alokacja UE na działania, z których mogą korzystać 

cudzoziemcy, w tym migranci z Ukrainy w wynosi 131 mln EUR, tj. 622,3 mln zł22.  Cudzoziemcy mogą 

uczestniczyć w projektach realizowanych w ramach następujących działań: 

− Działanie 7.6 Infrastruktura usług i integracji społecznej; 

− Działanie 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia; 

− Działanie 8.2 Ekonomia społeczna; 

− Działanie 8.3 Integracja społeczno – gospodarcza obywateli państw trzecich; 

− Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, OHP; 

− Działanie 10.2 Edukacja przedszkolna; 

− Działanie 10.3 Kształcenie ogólne; 

− Działanie 10.4 Kształcenie zawodowe; 

− Działanie 10.6 Kształcenie osób dorosłych. 

Obecnie nie można wskazać jednoznacznie kwoty przeznaczonej na wsparcie osób 

uciekających przed wojną z Ukrainy, która będzie uzależniona od zainteresowania obywateli Ukrainy 

uczestniczeniem w projektach. 

Samorząd Województwa Lubelskiego planuje sfinansować ze środków programu Fundusze 

Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 realizację Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w 

tym migrantów w województwie lubelskim z siedzibą główną w Lublinie oraz filiami w Chełmie, 

Zamościu i Białej Podlasce. Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 2,99 mln EUR (14,2 mln zł). 

Utworzenie Centrum Integracji umożliwi prowadzenie aktywnych działań w kierunku integracji 

migrantów przebywających na terenie województwa lubelskiego ze społecznością lokalną. 

Środki pozostające w dyspozycji Wojewody Lubelskiego w wysokości 322,2 mln zł, pochodzące 

z rezerwy ogólnej, rezerwy Wojewody Lubelskiego oraz Funduszu Pomocy, przeznaczone zostały na 

różnorodne działania przedstawione w tabeli 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Kwota przeliczona wg średniego kursu euro NBP w dniu 20.02.2023 r. – 1euro=4,75 PLN 
22 Kwota przeliczona wg średniego kursu euro NBP w dniu 20.02.2023 r. – 1euro=4,75 PLN 
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Tabela 5. Informacja na temat finansowania wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg stanu na 31.10.2022 r.  

(rezerwa ogólna + rezerwa Wojewody Lubelskiego + Fundusz Pomocy) 

 

Lp. Wyszczególnienie Środki 
przekazane 

1 Utrzymanie i obsługa punktów recepcyjnych 19 004 351,22 

2 Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) wraz z kosztami 
obsługi 

134 399 000,00 

3 Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300 zł) 17 349 974,00 

4 Świadczenia rodzinne 7 715 746,85 

5 Pomoc psychologiczna 292 014,00 

6 Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1 335 505,56 

7 Zasiłki okresowe 995 892,23 

8 Zasiłki stałe 130 731,83 

9 Sprawienie pogrzebu 62 756,00 

10 Opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 55 850,00 

11 Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 988 596,21 

12 Wykonanie ZDJĘCIA osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z 
konfliktem na Ukrainie 

1 360 980,85 

13 Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów 
z Ukrainy 

853 114,11 

14 Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego 
transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością 

446 350,40 

15 Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 29 i 30 ustawy 8 326,14 

16 Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne 

46 531,41 

17 Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru 
danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy 

7 853,84 

18 Transport do miejsc zakwaterowania 260 579,00 

19 Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 109 300 779,14 

20 Punkty medyczne działające przy punktach recepcyjnych 13 022 571,65 

21 Finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie 
pieczy zastępczej 

399 953,13 

22 Art. 25 ust. 21 oraz art.. 25a ust. 7 i 8 - zatrudnienie przez pcpr osoby do pomocy dla 
opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci oraz 
na zadania zawiązane z prowadzeniem przez pcpr ewidencji małoletnich obywateli 
Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w 
pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy 

73 215,55 

23 Koszty obsługi art. 26 ust. 4f 6 031,00 

24 Art. 26a ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (…) z 
przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy 
przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 

101 233,57 

25 Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów oraz leki 2 815 713,67 
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26 Zapewnienie obywatelom Ukrainy wyżywienia, zgodnie  
z zawartymi umowami z opp 

2 997 403,58 

27 Podjęcie innych działań niezbędnych do realizacji pomocy, w tym głównie 
zapewnienie posiłku, środków czystości, higieny osobistej oraz innych produktów, 
zgodnie z zawartymi umowami z opp 

4 297 261,30 

28 Punkty informacyjne na przejściach granicznych oraz dworcach PKP i PKS 3 773 776,43 

29 Transport medyczny 55 879,00 

30 Zapewnienie wody mineralnej i pakietów żywnościowych dla kierowców ukraińskich 
oczekujących na przekroczenie granicy z Ukrainą, w związku z długimi okresami 
oczekiwania na przekroczenie granicy. 

13 480,53 

  
322 171 452,20 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 2023. 

 

Istotnym źródłem finansowania pomocy humanitarnej adresowanej do obywateli Ukrainy były 

różnego rodzaju zbiórki organizowane m.in. przez JST, fundacje, stowarzyszenia, organizacje 

pozarządowe, kościoły i organizacje przykościelne oraz przedsiębiorców, dzięki którym zebrano 

ponad 212,2 mln zł. Przedstawione w opracowaniu dane liczbowe stanowią jedynie część pomocy, 

która została sfinansowana z darowizn i zbiórek organizowanych na terenie województwa lubelskiego. 

W regionie działają również organizacje o zasięgu ogólnokrajowym oraz międzynarodowym, które nie 

zostały uwzględnione w opracowaniu, ze względu na brak możliwości wyodrębnienia środków 

finansowych zebranych w regionie.  

Samorząd Województwa 

Lubelskiego pozyskał od 

darczyńców 3 mln zł, w tym od 

regionów partnerskich, tj: 

prowincji Gerderland (Holandia), 

prowincji Henan (ChRL), stanu 

Nevada (USA), regionu Grand Est (Francja), regionu Styria (Austria) łącznie 2 mln zł oraz kolejny 1 mln 

zł z wpłat na konto dedykowane pomocy humanitarnej dla Ukrainy.  

Część Urzędów Gmin oraz Starostw Powiatowych również prowadziły zbiórki poprzez wpłaty 

na specjalnie na ten cel utworzone rachunki bankowe. Darczyńcami byli mieszkańcy, przedsiębiorcy, 

fundacje, a także miasta i gminy partnerskie. Dzięki temu zebrano 8,2 mln zł. 

Znaczący udział w finansowaniu i organizacji pomocy dla Ukrainy miały organizacje kościelne. 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej szacuje wielkość udzielonego wsparcia na ok. 38,9 mln zł, w tym: 

− wsparcie finansowe – 12,7 mln zł, 

− wartość pomocy rzeczowej przekazanej w parafiach Archidiecezji - 0,6 mln zł, 

− wartość darów rzeczowych przekazanych na Ukrainę – 25,6 mln zł. 

Z kolei Caritas Archidiecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oszacował wartość przekazanej 

pomocy na prawie 50,1 mln zł, na którą składało się: 

− wsparcie finansowe – 10,1 mln zł, 

− wartość pomocy rzeczowej przekazanej na Ukrainę – 40 mln zł. 
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Do pomocy włączyła się również Prawosławna Archidiecezja Lubelska i Chełmska, która przy 

udziale Fundacji Dialogu Narodów oraz Fundacji Ekklesia przekazała pomoc o wartości 182 tys. zł. 

Na terenie województwa lubelskiego z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża wsparcie 

zorganizował Lubelski Oddział Okręgowy PCK. Pomoc kierowana na Ukrainę odbywała się przy 

współpracy z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem, Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego 

Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz Niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK). Wartość pomocy 

udzielonej przez PCK Lubelski Oddział Okręgowy wraz z partnerami (IFRC i DRK) oszacowano na kwotę 

78,8 mln zł, w tym: 

− pomoc finansowa na łączną kwotę ok. 6,8 mln zł, którą objęto 2705 uchodźców z terenu 

województwa lubelskiego, 

− pomoc rzeczowa o wartości ok. 72 mln zł. 

W pomoc Ukrainie włączyli się również przedsiębiorcy z terenu województwa lubelskiego. Po 

wybuchu wojny reaktywowano program pomocy humanitarnej Razem z Ukrainą, który został 

uruchomiony w 2015 roku. Współzałożycielami programu byli m.in.: Wojewoda Lubelski, Marszałek 

Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Rektorzy lubelskich uczelni, przedstawiciele 

samorządu i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw. Jednym z partnerów 

programu jest firma Modern Expo S.A. W ramach Programu przekazano pomoc finansową i rzeczową 

na łączną kwotę prawie 33 mln zł, w tym 2,2 mln zł przez Modern Expo S.A.  

3.3. Bezpośrednia obsługa uchodźców  

Bliskość geograficzna oraz długość linii granicznej 

Polski i Ukrainy spowodowała, że Polska jako bezpośredni 

sąsiad, stała się głównym kierunkiem migracji dla 

uciekających przed wojną Ukraińców. Nie bez znaczenia 

pozostaje fakt, że poza wspólną granicą, z Ukrainą łączy nas 

bliskość kulturowa i językowa, a obywatele tego kraju, 

jeszcze przed wybuchem wojny, licznie przybywali do Polski 

w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Dlatego też Polska 

stała się pierwszym, a często już docelowym, przystankiem 

dla uciekających przed wojną Ukraińców. 

W pierwszym tygodniu wojny granicę polsko – 

ukraińską przekroczyło ok. 1 mln uchodźców. Była to skala 

migracji niespotykana do tej pory w powojennej Europie. Obywatele Ukrainy przekraczali granicę w 

różnych sposób: samochodami prywatnymi, autobusami, pociągami oraz pieszo, niejednokrotnie w 

pośpiechu uciekając z terenów objętych walkami. W bezpośrednią pomoc uchodźcom po 

przekroczeniu granicy zaangażowanie były m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, służby 

mundurowe, organizacje pozarządowe oraz liczni wolontariusze. Świadczyli oni pomoc w zakresie: 

− transportu do punktów recepcyjnych, a następnie miejsc docelowych, 

− obsługi punktów recepcyjnych i informacyjnych, 

− dystrybucji pomocy humanitarnej, w tym żywności. 

 
 
23 – punkty recepcyjne i 
informacyjne 
 
686 tys. – uchodźców 
przewiezionych z granicy  
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3.4. Transport uchodźców z granicy 

Uchodźcy z Ukrainy przybywający do Polski w większości korzystali z przejść granicznych 

zlokalizowanych w województwie lubelskim i podkarpackim. Na terenie województwa lubelskiego 

funkcjonują 4 drogowe przejścia graniczne z Ukrainą, tj.: 

− Dołhobyczów – Uhrynow, 

− Dorohusk – Jagodzin, 

− Hrebenne – Rawa Ruska, 

− Zosin – Ustiług. 

oraz 2 przejścia kolejowe Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński oraz Dorohusk - Jagodzin. 

 Część uchodźców przekraczających polską granicę potrzebowała pomocy w zakresie 

transportu do lub z punktów recepcyjnych, a następnie do miejsca zakwaterowania. W organizację 

transportu obywateli Ukrainy włączyły się m.in. administracja rządowa i samorządowa, Państwowa 

Straż Pożarna, służby mundurowe, Polskie Koleje Państwowe i kolejowi przewoźnicy regionalni, 

przewoźnicy autobusowi, przedsiębiorcy, a także osoby prywatne. Szacuje się, że łącznie 

przewieziono z granicy polsko – ukraińskiej ok. 686 tys. obywateli Ukrainy. 

Uchodźcy z Ukrainy mieli zagwarantowany bezpłatny transport z polsko-ukraińskich przejść 

granicznych do punktów recepcyjnych na terenie województwa lubelskiego oraz do miejsc stałego 

zakwaterowania. Wojewoda lubelski, we współpracy z przewoźnikami kolejowymi uruchomił i 

koordynował dodatkowe, pozarozkładowe pociągi specjalne oraz wspólnie z Państwową Strażą 

Pożarną przejazdy autobusowe, którymi uchodźcy z Ukrainy mogli udać się w dalszą podróż po Polsce. 

Wspólnie z przewoźnikami kolejowymi: PKP IC, SKPL, Przewozy Regionalne, POLREGIO, Koleje 

mazowieckie zorganizował 143 dodatkowe przejazdy na trasach: Hrebenne – Lublin, Hrubieszów – 

Kraków, Chełm – Warszawa, Chełm – Poznań, Chełm – Rzepin, Chełm – Wrocław, Chełm – Łódź, Chełm 

– Gdynia, Chełm – Siedlce, Chełm – Stalowa Wola Rozwadów, z których skorzystało 68,2 tys. 
23uchodźców . Od 1 września 2022 r. przestały obowiązywać ulgi na przejazdy koleją dla obywateli 

Ukrainy. Bezpłatne przejazdy dla uchodźców obowiązują nadal jedynie w pociągach regionalnych 

POLREGIO w województwie małopolskim.  

Znaczący wkład w organizację transportu uchodźców miała Państwowa Straż Pożarna. Od 

wybuchu wojny strażacy z województwa lubelskiego uczestniczyli w transporcie uchodźców z przejść 

granicznych do punktów recepcyjnych, a następnie do docelowych miejsc pobytu w kraju lub poza 

jego granicami, wykorzystując busy oraz autobusy PSP.  

W okresie najintensywniejszego ruchu granicznego (luty, marzec 2022) osoby przekraczające 

granicę kierowane były bezpośrednio do busów oraz autobusów i tam oczekiwały na odprawę, a 

następnie były przewożone do punktów recepcyjnych utworzonych w Hrubieszowie, Chełmie i 

Tomaszowie Lubelskim, gdzie oczekiwały na dalszy transport.  

W marcu 2022 r. utworzono w województwie lubelskim punkt koordynacji przewoźników 

prywatnych zlokalizowany w Sitańcu (pow. zamojski) na bazie Samochodu Dowodzenia i Łączności 

Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Na podstawie wystawianych zleceń uruchamiane były 

 
23 Dane LUW, https://www.lublin.uw.gov.pl/bezp%C5%82atny_transport 
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autokary z terenu całego kraju transportujące uchodźców. Dziennie obsługiwano ok. 90 autokarów 

prywatnych. Strażacy PSP i OSP włączyli się również w transport uchodźców z Dworca Kolejowego w 

Lublinie do miejsc pobytu w Lublinie oraz na terenie województwa lubelskiego.  

W szczytowym okresie w transporcie uchodźców w województwie lubelskim wykorzystywano 

m.in.: 

− 58 autobusów, w tym 14 autobusów PSP,  

− 29 autobusów Policji,  

− 2 autobusy WOT,  

− 13 autobusów spółek Skarbu Państwa,  

− 55 busów PSP (w tym 36 spoza województwa),  

− samochody kwatermistrzowskie, operacyjne, rozpoznawczo – ratownicze PSP.  

Ocenia się, że strażackimi pojazdami przetransportowano z przejść granicznych do punktów 

recepcyjnych ok. 350 tys. osób. Ponadto zrealizowano ponad 1 tys. kursów autobusami prywatnymi, 

którymi przewieziono ponad 50 tys. osób oraz prawie 170 kursów autobusami PSP i spółek Skarbu 

Państwa, którymi przewieziono ponad 8,5 tys. osób.  

Państwowa Straż Pożarna nadal uczestniczy w realizacji transportu uchodźców w 

dostosowaniu do aktualnych potrzeb. Obecnie transportowanych jest od kilku do kilkudziesięciu osób 

dziennie pojazdami typu bus z punktów recepcyjnych do miejsc pobytowych głównie na terenie 

województwa lubelskiego. W związku ze wzrostem ilości przybywających uchodźców z Ukrainy 

wprowadzono dyżury strażaków – kierowców będących w dyspozycji KW PSP Lublin.  

Znaczący udział w relokacji uchodźców miały również jednostki samorządu terytorialnego. Z 

przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że na terenie gmin wykorzystano do transportu 

uchodźców co najmniej 3 tys. pojazdów, którymi przewieziono ok. 147 tys. uchodźców. Oprócz 

transportów z granicy organizowano również przewozy dla uchodźców do lekarzy, na dworce, a także 

do placówek handlowych. 

Swój wkład w organizację transportu uchodźców miały jednostki powiatowe, które 

wykorzystując do tego celu 37 pojazdów, przetransportowały ok. 62 tys. uchodźców. Przy czym w 

większości były to kursy zrealizowane na terenie powiatu tomaszowskiego. 

Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Programu PFRON Moduł II „Pomoc 

obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” zorganizował transport specjalistyczny dla osób z 

niepełnosprawnością z punktów granicznych do punktów docelowego pobytu w Polsce. Ponadto w 

marcu 2022 r. udostępnił 4 pojazdy wraz z kierowcami na potrzeby przewozu obywateli Ukrainy z 

dworców PKP i PKS w Lublinie do miejsc zbiorowego zakwaterowania oraz do miejsc zapewniających 

ważne usługi.  

Kopalnia LW Bogdanka przekazała do dyspozycji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 

samorządów po 3 samochody trzech firm transportowych, pokrywając koszty kursów. 

Przetransportowano tysiące osób z przejść granicznych lub punktów recepcyjnych w Chełmie, 

Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Hrubieszowie do innych miast m.in. Warszawy i Krakowa. 

Natomiast Zakłady Azotowe Puławy świadczyły wsparcie w zakresie transportu uchodźców 

przebywających w udostępnionym przez spółkę Hotelu Zakładowym GA ZAP S.A. 
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Pomoc w transportowaniu uchodźców realizowali również prywatni przewoźnicy oraz 

operatorzy car-sharingu. Dodatkowe połączenia krajowe oraz międzynarodowe z miastami 

zlokalizowanymi przy granicy polsko – ukraińskiej uruchomił Flixbus. Były to trasy: 

− N20: Medyka – Przemyśl – Rzeszów – Kraków – Wrocław – Amsterdam, 

− N150: Medyka – Przemyśl – Rzeszów – Kraków – Wrocław – Berlin – Hamburg – Aalborg, 

− N1310: Medyka – Przemyśl – Rzeszów – Kraków – Katowice – Praga – Frankfurt – Rotterdam 

− N1391: Medyka  – Przemyśl  – Rzeszów  – Tarnów  – Kraków  – Katowice  – Częstochowa  – 

Łódź Fabryczna, 

− N1365: Przemyśl – Katowice oraz Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław.  

W szczytowym momencie migracji uchodźców firma Panek przeznaczyła 1000 samochodów na 

wsparcie transportu osób z granicy polsko – ukraińskiej.  

Przedstawione dane dotyczące wsparcia w zakresie transportu uchodźców z granicy oraz 

punktów recepcyjnych nie obejmują całości zjawiska, które było znacznie większe, w szczególności w 

odniesieniu do przewozów realizowanych przez osoby prywatne, które w znacznym stopniu nie były 

rejestrowane. 

3.5. Punkty recepcyjne oraz informacyjne 

Kluczowe znaczenie dla sprawności bieżącej obsługi uchodźców przybywających z Ukrainy 

miały punkty recepcyjne, w których udzielano niezbędnych informacji na temat pobytu w Polsce, w 

tym dotyczących tymczasowego zakwaterowania, posiłku oraz pomocy medycznej i psychologicznej. 

Odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie punktów recepcyjnych jest Wojewoda. Działania 

prowadzone były przy wsparciu licznych grup wolontariuszy i organizacji pozarządowych oraz we 

współpracy ze służbami mundurowymi. Łącznie w punktach recepcyjnych na terenie województwa 

lubelskiego zaopiekowano się i udzielono pomocy prawie 300 tys. uchodźców z Ukrainy. Na terenie 

województwa lubelskiego uruchomiono 11 punktów recepcyjnych, tj.: 

− Hala Sportowa HOSiR w Hrubieszowie, 

− Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie, 

− Hala Sportowa OSiR w Tomaszowie Lubelskim, 

− Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 

− Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku – Osiedle, 

− Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, 

− Zespół Szkół w Horodle, 

− Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej,  

− Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie, 

− Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, 

− Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu. 

Ze względu na mniejszą ilość uchodźców przekraczających granicę Polski, na koniec 2022 r. 

funkcjonowały 4 punkty recepcyjne zlokalizowane w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Chełmie 

oraz w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Pozostałe punkty zawiesiły swoją działalność w 

kwietniu/maju 2022 r. 
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Oprócz punktów recepcyjnych w województwie lubelskim zorganizowano także 12 

całodobowych punktów informacyjnych, w których udzielano wszelkich potrzebnych informacji 

osobom uciekającym przed konfliktem wojennym na Ukrainie. Punkty informacyjne zlokalizowane były 

na następujących dworcach kolejowych i autobusowych oraz na przejściach granicznych, tj.:  

− Dworzec PKP w Lublinie (dodatkowo punkt medyczny), 

− Dworzec PKP w Chełmie,  

− Dworzec PKS w Lublinie (dodatkowo punkt medyczny), 

− Dworzec PKP w Hrubieszowie, 

− Przejście graniczne Dorohusk (2 punkty),  

− Przejście graniczne Hrebenne (2 punkty),  

− Przejście graniczne Dołhobyczów (2 punkty),  

− Przejście graniczne Zosin (2 punkty). 

Wojewoda Lubelski wspólnie z podmiotami medycznymi oraz organami tworzącymi 

zorganizował i prowadził punkty medyczne w punktach recepcyjnych, które funkcjonowały do 

września 2022 r. oraz zapewnił transport medyczny dla uchodźców z Ukrainy z przejść granicznych oraz 

z punktów medycznych do szpitali. 

W bezpośrednią pomoc uchodźcom na przejściach granicznych oraz w punktach recepcyjnych 

włączyły się m.in. organizacje kościelne oraz pozarządowe. Jeszcze przed wybuchem wojny Lubelski 

Odział Okręgowy PCK wsparł władze państwowe i samorządowe w przygotowaniu centrów 

recepcyjnych dla potencjalnych uchodźców. Kolejne miejsca zostały wyposażone już po wybuchu 

wojny. Łącznie wyposażono punkty dla ok. 3 tys. osób. Ponadto w miesiącach kwiecień – czerwiec 2022 

r. wolontariusze i pracownicy PCK prowadzili dyżury w punktach aprowizacyjnych przy przejściach 

granicznych w Zosinie i Dołhobyczowie. Ich działania polegały na udzielaniu informacji oraz dystrybucji 

pakietów indywidualnych dla uchodźców. W tym czasie rozdysponowano ponad 66 tys. pakietów 

żywnościowych oraz 31 tys. pakietów higienicznych. Z kolei wolontariusze działający w Towarzystwie 

Czerwonego Krzyża Ukrainy rozdawali pomoc humanitarną (głównie żywność i środki higieniczne) 

uchodźcom oczekującym w wielokilometrowych kolejkach do przekroczenia granicy po stronie 

ukraińskiej. 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Caritas Archidiecezji Zamojsko – Lubaczowskiej 

uruchomiły Namioty Nadziei w rejonie przejść granicznych oraz przy punktach recepcyjnych w 

Dorohusku i Chełmie. Namioty wyposażone były w nagrzewnice, kuchnie polowe do przygotowywania 

ciepłych posiłków, żywność, koce, ubrania i zabawki dla dzieci. Przyjmowano w nich głównie matki z 

dziećmi, które otrzymywały doraźną pomoc w oczekiwaniu na transport. Do końca czerwca 2022 r. 

funkcjonowały w systemie całodobowym. Obecnie Namiot Nadziei w Dorohusku działa w godzinach  

8-16. 

Wraz ze zmniejszeniem się intensywności migracji do Polski działalność części punktów 

recepcyjnych oraz informacyjnych została zawieszona. Zmianie uległ również charakter udzielanego 

wsparcia z pomocy doraźnej obejmującej z zapewnienia pożywienia, tymczasowego zakwaterowania 

i transportu w kierunku pomocy długofalowej dla osób decydujących się na dłuższy pobyt w Polsce. 
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3.6. Zakwaterowanie uchodźców 

Zbrojna agresja Rosji na Ukrainę spowodowała 

masowy napływ ukraińskich uchodźców do Polski. Z 

zakwaterowania w województwie lubelskim łącznie 

skorzystało ponad 171 tys. obywateli Ukrainy. Osoby te po 

przekroczeniu granicy znajdowały nocleg, m.in. w: 

− specjalnie przystosowanych do tego celu 

obiektach zbiorowego zakwaterowania,  

− w turystycznych obiektach noclegowych,  

− w mieszkaniach i domach osób prywatnych.  

Z obiektów noclegowych korzystali zarówno uchodźcy szukający docelowego schronienia w Polsce, jak 

również przejeżdżający przez kraj tranzytem.  

Wojewoda Lubelski przeznaczył znaczące środki na pokrycie kosztów zakwaterowania i 

wyżywienia uchodźców w łącznej kwocie prawie 202 mln zł, w tym: 

− na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 84,5 mln zł, 

− na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 specustawy (40 zł) – 123,7 mln zł. 

Na potrzeby zbiorowego zakwaterowania uchodźców w województwie lubelskim 

uruchomiono 504 obiekty, dysponujące łącznie prawie 10 tys. miejsc noclegowych. Od wybuchu 

wojny do końca 2022 r. ze zbiorowego zakwaterowania w województwie skorzystało prawie 90 tys. 

uchodźców.  
Wykres 10. Uchodźcy korzystający ze zorganizowanego zakwaterowania w województwie lubelskim w 2022 r. 

 
Źródło: Opr. własne na podst. danych LUW, 2023 r. 

 

Najwięcej osób korzystało z tej formy zakwaterowania w miastach powiatowych: Chełm, 

Lublin, Zamość oraz w powiecie hrubieszowskim i chełmskim. Uchodźcy zamieszkujący w tych 

powiatach stanowili 81,4% wszystkich obywateli Ukrainy korzystających z obiektów zbiorowego 

zakwaterowania (wykres 10).  
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zakwaterowanych na terenie 
województwa lubelskiego 
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Samorząd Województwa Lubelskiego udostępnił 4 obiekty noclegowe, dysponujące ok. 195 

miejscami, z których skorzystało 310 uchodźców. Nadal funkcjonuje obiekt zakwaterowania utworzony 

w Szkole Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Bagińskiej w Parczewie, w którym w 

lutym 2023 r. zakwaterowane są 23 osoby. Na wyposażenie i funkcjonowanie miejsc zakwaterowania 

Samorząd Województwa Lubelskiego przeznaczył ponad 872 tys. zł. 

W miarę zmniejszania się liczby migrantów z Ukrainy przebywających na terenie województwa 

lubelskiego, część obiektów zbiorowego zakwaterowania zakończyła swoją działalność. Na koniec  

2022 r. w województwie lubelskim funkcjonowało 237 obiektów zbiorowego zakwaterowania 

dysponujących łącznie ponad 7 tys. miejsc noclegowych, z czego zajętych było ok. 4,7 tys. miejsc. 

Obecnie najwięcej miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania zlokalizowanych jest 

w Lublinie (956) oraz w powiatach: chełmskim (718) i włodawskim (615). Natomiast najwięcej 

uchodźców przebywa w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Lublinie oraz w powiatach: 

lubelskim, włodawskim i zamojskim. Stanowią oni prawie 53% wszystkich uchodźców korzystających 

z tej formy zakwaterowania (wykres 11). 

W sytuacji wystąpienia kolejnej fali migracji z Ukrainy wskazano 27 kolejnych miejsc 

zbiorowego zakwaterowania uchodźców o łącznej liczbie 637 miejsc noclegowych. Zlokalizowane są w 

10 powiatach: bialskim (2), m. Chełm (1), m. Biała Podlaska (1), krasnostawskim (4), łęczyńskim (2), 

parczewskim (3), radzyńskim (5), świdnickim (1), włodawskim (3) oraz zamojskim (4). W każdym z 

powiatów będzie można ulokować od ok. 30 do ponad 160 uchodźców24. 

Wykres 11. Miejsca noclegowe w obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie lubelskim i ich 

wykorzystanie. Stan na koniec 2022 r.  

 
Źródło: Opr. własne na podst. danych LUW, 2023 r. 

 

Na potrzeby zakwaterowania uchodźców wykorzystywane są również turystyczne obiekty 

noclegowe. W Polsce z tej formy zakwaterowania skorzystało ponad 543 tys. uchodźców, w tym  

w województwie lubelskim ok. 33,6 tys. obywateli Ukrainy. Najwięcej uchodźców nocowało  

w obiektach turystycznych w województwie mazowieckim – ponad 121,3 tys. (mapa 3). 

 

 
24 Dane LUW, 2023. 
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Mapa 3. Uchodźcy z Ukrainy w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce. Stan na 30.11.2022 r. 

 
Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, 2023. 

Od początku wojny w turystycznych obiektach udzielono łącznie 6,9 mln noclegów 

obywatelom Ukrainy, w tym w województwie lubelskim 314,9 tys. Najwięcej noclegów udzielono w 

województwie małopolskim – prawie 1,1 mln (mapa 4). 

Mapa 4. Noclegi udzielone uchodźcom z Ukrainy w turystycznych obiektach noclegowych.  

Stan na 30.11.2022 r. 

 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, 2023. 
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Znaczący udział w zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy mieli 

mieszkańcy województwa lubelskiego. Włączyli się oni spontanicznie w pomoc przekazując do 

dyspozycji uchodźców wolne mieszkania, a nawet przyjmując ich pod swój dach. Z danych 

szacunkowych uzyskanych podczas badania ankietowego przeprowadzonego w Urzędach Gmin 

wynika, że co najmniej 13,5 tys. osób w województwie lubelskim udostępniło miejsca noclegowe w 

prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało ponad 51 tys. uchodźców. W rzeczywistości 

liczba ta jest znacznie większa, ponieważ nie wszystkie osoby goszczące uchodźców występowały o 

wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom UA lub zgłaszały 

taką pomoc do urzędu. Część Urzędów Gmin nie posiada informacji na temat osób prywatnych 

udzielających noclegów obywatelom Ukrainy. 

W pomoc w znalezieniu zakwaterowania dla uchodźców włączyły się również organizacje 

kościelne wykorzystując do tego celu własną bazę noclegową, a także pośrednicząc w poszukiwaniu 

zakwaterowania.  

Caritas Archidiecezji Lubelskiej zapewnił noclegi dla 512 osób we własnych ośrodkach tj. w 

Domu Zawierzenia w Firleju, Wymarzonym Domu Młodych w Częstobrowicach, Domu Rekolekcyjnym 

w Księżomierzu, Domu Spotkania w Dąbrowicy, Domu Nadziei w Lublinie i Specjalistycznym Ośrodku 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie. Na potrzeby uchodźców zostały również oddane: 

budynek przy parafii w Krasieninie, Dom Pielgrzyma w Wąwolnicy i w Chełmie oraz Dom Rekolekcyjny 

w Nałęczowie zarządzane przez parafie. Ponadto za pośrednictwem Caritas lub parafii Archidiecezji 

Lubelskiej noclegi w prywatnych domach znalazło ponad 6,2 tys. uchodźców. 

Prawosławna Archidiecezja Lubelska i Chełmska zapewniła możliwość noclegu dla 35 osób w 

Diecezjalnym Domu Pomocy Społecznej w Lublinie oraz w Domach Parafialnych w Puławach i Białej 

Podlaskiej. Ponadto za pośrednictwem Prawosławnej Archidiecezji znaleziono miejsca zakwaterowania 

dla 60 rodzin na terenie województwa podlaskiego. 

W organizację wsparcia w zakresie zakwaterowania uchodźców na terenie województwa 

lubelskiego włączyły się również spółki oraz przedsiębiorstwa prywatne. PGE Dystrybucja S.A. 

zapewniła transport i zakwaterowanie dla ponad 100 osób – rodzin ukraińskich energetyków w 

Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowym Energetyk w Nałęczowie. Z kolei firma Modern Expo S.A. w 

pierwszej kolejności objęła pomocą pracowników wraz z rodzinami z fabryki z Łucka. Łącznie firma 

zapewniła zakwaterowanie dla ok. 100 osób z Ukrainy.  

Zarząd LW Bogdanka S.A. organizował pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem Fundacji Solidarni 

Górnicy, której niezwłocznie po wybuchu wojny przekazał darowiznę celową na działania pomocowe 

na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w związku z konfliktem zbrojnym na 

Ukrainie. W marcu 2022 r. zorganizowano ośrodek tymczasowy w Starym Tartaku – ośrodku 

szkoleniowym LW Bogdanka, oferującym 40 miejsc noclegowych. Z noclegu korzystały głównie kobiety 

i dzieci z miejscowości: Charków, Kijów, Żytomierz, Irpień i Mariupol. W ośrodku zapewniono także 

pomoc psychologiczną i prawną, odzież, żywność, opiekę medyczną i kursy języka polskiego. Ośrodek 

pobytu tymczasowego przestał funkcjonować 31 lipca 2022 r.  

Od pierwszych dni wojny również Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. udostępniły 40 

miejsc noclegowych w Hotelu GA ZAP S.A., z których skorzystało w marcu 2022 r. 37 uchodźców. 

Przebywające w hotelu osoby miały zapewnione  zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie.  
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3.7. Pomoc rzeczowa 

Obywatele Ukrainy uciekający przed wojną do 

Polski, a także przymusowo przesiedleni w obrębie 

swojego kraju potrzebowali natychmiastowej pomocy 

rzeczowej, umożliwiającej im funkcjonowanie w nowym 

miejscu pobytu. W organizację zbiórek niezbędnych 

artykułów włączyła się administracja rządowa i 

samorządowa, organizacje pozarządowe, kościelne, 

fundacje i stowarzyszenia, przedsiębiorcy, przedstawiciele 

mediów, a przede wszystkim społeczeństwo. Nie sposób 

określić dokładnej ilości darów, które zostały przekazane 

do Ukrainy lub rozdysponowane wśród uchodźców 

przebywających na terenie województwa lubelskiego, 

ponieważ w dużej części nie były one ewidencjonowane. 

Wielkość pomocy humanitarnej oszacowano na 

podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w 

Urzędach Gmin oraz w Starostwach Powiatowych, a także 

informacji przekazanych przez organizacje pozarządowe, kościelne oraz wybranych przedsiębiorców. 

Wielkość udzielonej pomocy była określana w tonażu, ilości sztuk oraz wartości finansowej. Dlatego 

nie jest możliwe podanie jednej liczby określającej wielkość udzielonej pomocy rzeczowej. 

W ramach strony http://pomagamukrainie.gov.pl została uruchomiona centralna, rządowa 

platforma koordynacji pomocy humanitarnej. Powstała uproszczona procedura przekroczenia granicy 

polsko-ukraińskiej dla transportu ciężarowego z pomocą do Ukrainy. Transporty ciężarowe pomocy 

humanitarnej na terenie województwa lubelskiego transportowane są przez przejścia graniczne: 

Dorohusk-Jagodzin i Korczowa-Krakowiec. 

Ponadto w województwie działa Lubelska Grupa Koordynacyjna, koordynowana przez 

Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw 

uchodźców w Lublinie, która jest platformą umożliwiającą kierowanie działaniami skierowanymi do 

uchodźców przebywających w regionie. W skład LGK wchodzą kluczowe organizacje pozarządowe, 

międzynarodowe organizacje i agencje ONZ, samorządy oraz instytucje zajmujące się wsparciem 

uchodźców. 

Na terenie województwa lubelskiego zorganizowano dwustopniowy system zbiórki pomocy 

rzeczowej. Utworzono Wojewódzki Magazyn Darów tzw. hub wojewódzki, zlokalizowany w Lublinie 

przy ul. Krochmalnej 13H oraz 15 hubów powiatowych zlokalizowanych w miejscowościach: Biłgoraj, 

Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Łuków, Parczew, Puławy, Radzyń 

Podlaski, Ryki, Świdnik (Struża Kolonia), Tomaszów Lubelski oraz Zamość.25 Artykuły z magazynów 

powiatowych były przekazywane do hubu wojewódzkiego, składnicy RARS lub bezpośrednio 

transportowane na granicę lub do Ukrainy. 

W początkowym okresie wojny gromadzona była głównie: 

− żywność,  

 
25 Dane LUW, 2022 (https://www.lublin.uw.gov.pl/pomoc_humanitarna_na_Ukrainie) 
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− odzież,  

− środki higieniczne niezbędne uchodźcom przyjeżdżającym do Polski.  

W kolejnym etapie udzielania pomocy zbierano m.in.:  

− materace, koce, śpiwory, pościel, ręczniki, 

− latarki, agregaty prądotwórcze, 

− artykuły medyczne i leki,  

− wyposażenie AGD (pralki, lodówki, czajniki),  

− artykuły dla dzieci (zabawki, pieluchy, itp.) 

− sprzęt pożarniczy. 

Szacuje się, że w województwie lubelskim zebrano łącznie ponad: 

− 3000 t pomocy humanitarnej, 

− 251 tys. szt. produktów,  

− dary o łącznej wartości ok. 176 mln zł.  

Zorganizowano ok. 3 tys. transportów na granicę lub do Ukrainy w celu dostarczenia pomocy 

rzeczowej potrzebującym. 

Samorząd Województwa Lubelskiego przeznaczył na pomoc rzeczową dla Ukrainy 4,6 mln zł, 

z czego do końca 2022 r. wydano 3,9 mln zł. Ponadto pracownicy UMWL prowadzili zbiórki produktów 

żywnościowych, środków higienicznych, zabawek, ubrań, karmy dla zwierząt. Zorganizowano łącznie 

30 transportów pomocy rzeczowej obejmującej m.in. artykuły spożywcze, środki chemiczne, koce, 

śpiwory, łóżka polowe, agregaty prądotwórcze, powerbanki, latarki, pilarki, narzędzia, piecyki gazowe, 

motopompy, odzież termiczną, leki i artykuły medyczne. Pomoc trafiła do mieszkańców obwodów: 

rówieńskiego (Równe), wołyńskiego (Łuck), lwowskiego (Lwów, Truskawiec), żytomierskiego 

(Żytomierz, Popilnya), zakarpackiego (Użhorod), a także do Kijowa, Krzywego Rogu, Charkowa, 

Odessy. Zbiórki żywności, środków pierwszej pomocy, zabawek, ubrań oraz karmy dla zwierząt 

prowadzone były również przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii. Zebrane produkty 

przekazano do baz wojskowych w Krzemieńcu i Mikołajewie, dla potrzebujących dzieci ukraińskich 

oraz do schronisk dla zwierząt.  

Wg informacji z badania ankietowego, w województwie utworzono 15 magazynów 

powiatowych, do których zwożone były dary zebrane bezpośrednio przez Starostwa Powiatowe jak 

również w Urzędach Gmin oraz innych punktach na terenie powiatu. Jedynie 5 Starostw było w stanie 

oszacować ilość zebranych produktów – łącznie ok. 520 t oraz 350 szt. darów. Starostwa Powiatowe 

brały czynny udział w rozdysponowaniu darów. Zorganizowano łącznie co najmniej 54 transporty 

pomocy rzeczowej na Ukrainę. 

Około 98% Urzędów Gmin zadeklarowało, że na terenie gminy organizowane były zbiórki 

pomocy rzeczowej dla obywateli Ukrainy. Jednak w większości przypadków ilość zebranych i 

rozdysponowanych darów nie była rejestrowana. Jedynie 40% gmin oszacowała ilość zebranych 

produktów w tonach, sztukach bądź w wartości finansowej. Łącznie w Urzędach Gmin zebrano ok.  

780 t produktów oraz 30 tys. sztuk produktów, a także dary o wartości ok. 612 tys. zł. Znaczna część 

zebranych towarów była dostarczana potrzebujących osobom na Ukrainie. Na terenie gmin 

zorganizowano ponad 1900 transportów pomocy rzeczowej na Ukrainę. Dary dostarczane były koleją, 

samochodami TIR, samochodami dostawczymi busami oraz samochodami osobowymi. 
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Ważną rolę w koordynacji oraz wspieraniu organizowania pomocy 

rzeczowej w województwie lubelskim miało Biuro Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Lublinie. Łącznie 

przekazało innym organizacjom pozarządowym oraz instytucjom 

rządowym i samorządowym w województwie lubelskim ok. 65 tys. szt. 

pomocy rzeczowej o łącznej wartości 4 mln PLN26 (897,5 tys. USD), w tym: 14 tys. szt. na stworzenie 

przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapasów interwencyjnych w magazynie 

Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK, 28,2 tys. szt. dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 2,7 tys. 

szt. dla Urzędu Miasta Lublin i MOPR Lublin, 8,3 tys. szt. dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej, 6,3 tys. 

szt. dla Centrum Wolontariatu w Lublinie, 4,2 tys. szt. dla Państwowej Straży Pożarnej oraz 1,3 tys. 

szt. dla stowarzyszenia Homo Faber. Pomoc rzeczowa obejmowała przede wszystkim: śpiwory, 

parawany, łóżka polowe, materace, koce, ręczniki, zestawy higieniczne, pieluchy. 

Znaczący udział w organizacji i transportowaniu pomocy rzeczowej miała Państwowa Straż 

Pożarna. W trakcje organizacji punktów recepcyjnych strażacy realizowali transporty żywności, łóżek, 

materacy, pościeli oraz innych produktów niezbędnych w punktach. W początkowym okresie wojny 

PSP brała udział w przekazaniu pomocy humanitarnej ze Spółek Skarbu Państwa, tj. 20 tys. butelek 

wody i 40 tys. sztuk suchego prowiantu. W kolejnych dniach zorganizowano na terenie Komendy 

Miejskiej PSP w Zamościu oraz w miejscowości Brody Małe punkty logistyczne, w których 

przyjmowano sprzęt pożarniczy od jednostek organizacyjnych PSP z całego kraju i przygotowywano go 

do transportu na Ukrainę. Łącznie przekazano 13 pojazdów strażackich (2 ciężkie, 7 średnie, 3 

kwatermistrzowskie i 1 operacyjny), dostarczonych przez OSP z powiatów: janowskiego, lubelskiego, 

m. Lublin, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego oraz ryckiego, a także 1210 palet 

sprzętu pożarniczego (ponad 3,4 tys. sztuk), na które składały się m.in. ubrania żaroochronne, agregaty 

prądotwórcze, węże pożarnicze, motopompy, armatura pożarnicza, ubrania specjalne specjalistyczne, 

aparaty i maski ochrony układu oddechowego, sprzęt oświetleniowy, radiotelefony oraz sprzęt 

ratownictwa medycznego. 

W pomoc Ukrainie włączyły się spółki i liczni przedsiębiorcy prywatni. PGE Dystrybucja S.A. 

dwukrotnie – wiosną i jesienią przekazała Ukrainie sprzęt oraz elementy infrastruktury energetycznej 

obejmujące: agregaty prądotwórcze o mocy 400kVA, kable SN wraz z bębnami oraz inne elementy 

niezbędne do zachowania ciągłości dostaw energii oraz odtworzenia zniszczonej infrastruktury, o 

łącznej wartości ponad 655 tys. zł. Ponadto pracownicy zorganizowali zbiórki pomocy rzeczowej, które 

były dystrybuowane m.in. w przygranicznych rejonach energetycznych Oddziału Zamość. 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. przekazała darowizny o wartości 230 tys. zł oraz 

pomoc rzeczową o łącznej wartości ok. 45 tys. zł, na która składały się kurtki zimowe oraz nadtlenek 

wodoru 35%. Ponadto pracownicy zakładów Azotowych Puławy zorganizowali zbiórki darów 

rzeczowych, które zostały przekazane potrzebującym uchodźcom. 

Firma Modern Expo S.A. już w pierwszych dniach wojny udostępniła swój hub logistyczny 

zlokalizowany w SSE w Lublinie. Dzięki posiadanemu doświadczeniu logistycznemu, znajomości 

procedur transportowych oraz możliwościom magazynowym firma stała się centrum 

przeładunkowym dla działań humanitarnych międzynarodowych organizacji pomocowych, tj. Swiss 

Humanitarian Aid, czy French Civil Protection. Pomoc rzeczową przekazali również: żywność - 

mieszkańcy miasta Munster, przedstawiciele miasta Berlin, firma Lyofood, Cisowianka, Be active, leki i 

 
26 Wartość przeliczona wg średniego kursu NBP w dniu 23.02.2023 r. 1USD=4,55 PLN 
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artykuły medyczne: Szwajcarska Pomoc Humanitarna (zaopatrzenie medyczne o wartości 20 mln zł), 

przedstawiciele miasta Berlin, Optimamed, Apteki Eskulap, Fundacja Kotwica, firma SKF, Medisept, 

KRJ, Bouwer met Staal oraz produkty militarne: WIPASZ. Firma Modern Expo S.A. brała udział w 

transporcie pomocy rzeczowej o wartości 30 mln zł.  

Kopalnia LW Bogdanka S.A. zorganizowała zbiórkę tzw. flapsów o łącznej wartości ponad 60 

tys. zł, za które zakupiono niezbędne produkty. Równolegle prowadzone były zbiórki darów 

rzeczowych na stołówce górniczej oraz na cechowniach wszystkich pól wydobywczych. Zbiórki zasiliły 

również dary przesłane do Bogdanki z pozostałych spółek Grupy Enea, a także Polskiej Szkoły Sobotniej 

w Northampton (UK). Zbierano głównie żywność, artykuły chemiczne, środki opatrunkowe, koce i 

śpiwory. Przekazano także 7,5 tys. kanapek na granicę w Dorohusku, a także powerbanki,  apteczki 

oraz 50 koksowników umożliwiających ogrzanie się osobom oczekującym na odprawę. Fundacja 

Solidarni Górnicy przekazała darowizny lub konkretne produkty na rzecz innych podmiotów i 

organizacji, m. in.: Urzędu Gminy Puchaczów, OSP w Kaniwoli, ośrodka pobytu tymczasowego w 

Milejowie, Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej, Szpitalowi w Chełmie, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łęcznej, Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym oraz GOPS w Urszulinie, które umożliwiły 

im funkcjonowanie i wsparcie uchodźców. LW Bogdanka przekazał także w uproszczonej procedurze 

34 t węgla do organizacji partnerskich, zarządzających ośrodkami tymczasowymi na terenie 

województwa lubelskiego. 

Zbiórki pomocy humanitarnej prowadzone były także przez organizacje pozarządowe oraz 

kościelne. Znaczący udział w niesieniu pomocy humanitarnej ma m.in. Polski Czerwony Krzyż Lubelski 

Oddział Okręgowy. Od początku wojny współpracuje ściśle z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem, a 

zwłaszcza z Wołyńską Obwodową Organizacją Towarzystwa Czerwonego Krzyża Ukrainy, dzięki czemu 

na Ukrainę wysyłane są produktu niezbędne w danym momencie wojny. Ze względu na położenie 

geograficzne, na Lubelszczyźnie rozpoczęła swoją działalność we współpracy z PCK, Międzynarodowa 

Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFCR) oraz Niemiecki Czerwony Krzyż. 

Ponadto na terenie województwa lubelskiego organizacja współpracuje z JST oraz OPS dzięki czemu 

pomoc trafia w najpilniejsze potrzeby uchodźców. Głównymi ośrodkami udzielania pomocy są: 

Centrum Pomocy Humanitarnej oraz magazyn PCK w Lublinie. Łącznie PCK Oddział Okręgowy w 

Lublinie razem ze swoimi partnerami przekazał na potrzeby Ukrainy oraz uchodźców przebywających 

w Polsce ponad 1732 t oraz prawie 144,5 tys. szt. pomocy rzeczowej o łącznej wartości ok. 72 mln zł. 

Na rzecz uchodźców przebywających w Polsce przekazano ok. 417 t pomocy humanitarnej oraz ok. 

122 tys. szt. pomocy rzeczowej, w tym 66,3 tys. pakietów żywnościowych, 30,9 tys. pakietów 

higienicznych, ponad 7 tys. wyprawek szkolnych oraz 2,4 tys. kart przedpłaconych do sklepów KIK o 

łącznej wartości ponad 40,7 mln zł. PCK zorganizował pomoc dla Ukrainy jeszcze przed wybuchem 

wojny, wysyłając 14,9 tys. szt. produktów o wartości 315 tys. zł na potrzeby ewentualnych uchodźców. 

Natomiast od 24.02.2022 r. zorganizowano 141 transportów humanitarnych do Ukrainy, którymi 

przewieziono produkty o łącznej wadze 1000 t i wartości 21,3 mln zł, na które składały się: żywność, 

napoje, kosmetyki, środki higieniczne, chemia gospodarcza, koce, śpiwory, środki medyczne, odzież. 

Głównymi odbiorcami pomocy byli: Towarzystwo Czerwonego Krzyża Ukrainy (zwłaszcza oddziały w 

Łucku i Lwowie), a także organy administracyjne Ukrainy, organizacje pozarządowe i kościelne, domy 

dziecka i internaty oraz placówki medyczne. Ponadto z magazynu w Lublinie realizowane były operacje 

logistyczne polegające na przygotowaniu transportów humanitarnych do Ukrainy w imieniu 

Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFCR) oraz Niemieckiego 

Czerwonego Krzyża. Łącznie z magazynu w Lublinie wyjechało 315,4 t darów o wartości 9,7 mln zł. PCK 
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prowadzi również Fundusz Potrzeb Specjalnych dla Uchodźców, w ramach którego sfinansowano 

zakup produktów lub usług indywidualnych, których nie można uzyskać w inny sposób, np. okulary, 

ortezy, ciśnieniomierze, akcesoria basenowe dla uczniów ukraińskich, udział w wycieczkach szkolnych. 

Z takiej pomocy o łącznej wartości 145,5 tys. zł skorzystało 303 uchodźców. Organizacja był także 

współorganizatorem i głównym dostawcą odzieży i sprzętu dziecięcego do tzw. freeshopów, 

zlokalizowanych we Włodawie, Lubartowie i Lublinie. Skorzystało z tej pomocy ok. 3,2 tys. uchodźców. 

Ponadto dostarczono wyposażenie domu dla dwóch rodzin zastępczych z Ukrainy opiekujących się 

łącznie 17 dziećmi.  

Wśród organizacji kościelnych dużym zaangażowaniem w świadczenie pomocy humanitarnej 

wykazały się Caritas Archidiecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej.  

Caritas Archidiecezji Zamojsko – Lubaczowskiej gromadził dary korzystając m.in. z magazynów 

udostępnionych przez Zamojskie Zakłady Zbożowe oraz prywatnych przedsiębiorców. Wysłał na 

Ukrainę łącznie ponad 550 samochodów (busów i TIR) z pomocą humanitarną o łącznej wartości 40 

mln zł. Początkowo pomoc humanitarna była celowana w bezpośrednie wsparcie uchodźców 

przekraczających polską granicę i polegała na dostarczaniu żywności oraz środków higienicznych. 

Kolejną formą wsparcia były cykliczne konwoje z pomocą humanitarną dla ludności pozostającej na 

terenie Ukrainy, a także wsparcie rzeczowe dla kościołów i NGO’s działających na terenach objętych 

działaniami zbrojnymi. Pomoc rzeczową przekazywano m.in. do Lwowa, Żółkwi, Charkowa i Kijowa. W 

ramach projektu „Paczka dla Ukrainy” przekazano w 2022 r. ponad 5,5 tys. paczek z pomocą rzeczową 

odpowiadającą na konkretne potrzeby mieszkańców Ukrainy. Ponadto Caritas uczestniczy w 

międzynarodowym projekcie „Leki dla Ukrainy”, dzięki któremu zorganizowano transport leków o 

wartości 150 tys. funtów. Ponadto Caritas przekazał 2 samochody, w tym karetkę zakupioną dzięki 

funduszom zebranym przez Polską Wspólnotę Katolicką w Antwerpii. 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej oszacował wartość udzielonej pomocy rzeczowej na ok. 26,2 

mln zł, w tym darów przekazanych uchodźcom w parafiach na ok. 592 tys. zł, natomiast produktów 

przetransportowanych na Ukrainę  – 25,6 mln zł. Caritas koordynuje pracę międzynarodowego hubu 

magazynowego, do którego przyjmowane są dary od partnerów międzynarodowych i polskich. 

Stamtąd wyjeżdżają transporty pomocy humanitarnej do Ukrainy (także we współpracy z Caritas 

Ukraina i Caritas-SPES Ukraina). Łącznie zorganizowano 413 transportów ciężarówkami i busami. 

Ponadto pomoc rzeczowa rozdawana była w Namiotach Nadziei ustawionych przy przejściach 

granicznych oraz w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Lublinie. W 2022 r. z doraźnej pomocy 

udzielonej przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej skorzystało 16,2 tys. uchodźców. 

W organizację pomocy rzeczowej włączyła się również Prawosławna Archidiecezja Lubelska i 

Chełmska, która za pośrednictwem Fundacji Dialog Narodów zebrała i przekazała potrzebującym 

niezbędne produkty o wartości 53 tys. zł. W okresie przedświątecznym przekazano mieszkańcom 

diecezji karty płatnicze Sodexo. Z kolei Fundacja Ekklesia zaangażowała się w wysyłanie transportów z 

pomocą humanitarną na Ukrainę, m.in. do Kijowa, Charkowa, Łucka i Czernihowa. 

Udział w organizowaniu zbiórek darów, a także ich dostarczaniu do Ukrainy lub punktów 

pomocy na terenie Polski miały media, w tym TVP3 Lublin, Radio Lublin S.A., radiobiper oraz serwis 

lublin112.pl. Dochód z koncertu „Lubelskie z Ukrainą” w kwocie 55 tys. zł przeznaczono na zakup 

niezbędnych produktów. Dziennikarze i pracownicy TVP3 Lublin w 2022 r. brali udział w co najmniej 11 

konwojach humanitarnych, których celem było dostarczenie zebranych i zakupionych produktów do 

miejscowości: Równe, Lwów, Łuck, Równe, Kijów, Irpień, Borodzianka, Andrijewka, Makarow, 
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Żytomierz, Niemirów, Charków, Brzuchowice, Charków, Żmerynka,  Połtawa, Pokrowsk, Stryj i 

Kołomyja. Z kolei pracownicy redakcji radiobiper uczestniczyli w przewozach towarów na granicę 

polsko-ukraińską organizowanych przez władze powiatowe, miejskie, gminne, jak również instytucje 

innych państw, w tym m.in. w przekazaniu darów z Powiatu Bialskiego dla Powiatu Samborskiego na 

Ukrainie, w transporcie darów z Holandii i Berlina. 

3.8. Uchodźcy z Ukrainy w placówkach edukacyjnych  

Po zapewnieniu bezpiecznego schronienia oraz 

środków do życia, uczniowie z Ukrainy przebywający na 

terenie Polski podjęli edukację w dwóch formach: 

− korzystając z nauczania zdalnego w szkołach 

ukraińskich, 

− uczęszczając do polskich placówek oświatowych. 

Na koniec 2022 r. do polskich szkół i przedszkoli  

uczęszczało 190,6 tys. uczniów, w tym 97,6 tys. osób 

korzystało z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego. 

Przeważali uczniowie szkół podstawowych, którzy 

stanowili 65,6%, natomiast 19,5% stanowiły dzieci uczęszczające do  przedszkoli, 5,4% uczniowie w 

liceach ogólnokształcących, a 4,3% słuchacze techników. Na pozostałe 5,2% składają się osoby 

pobierające edukację w szkołach branżowych, artystycznych, policealnych (wykres 12). W stosunku do 

października 2022 r. nastąpił spadek liczby osób pobierających edukację w Polsce o ok. 1,7 tys., przy 

czym dotyczy on głównie uczniów szkół podstawowych i liceów. 

Wykres 12. Uczniowie uchodźcy z Ukrainy wg typu placówki. Stan na 2.01.2023 r. 

 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych MEiN, 2023. 

Najwięcej uchodźców pobierało edukację w polskich placówkach oświatowych na terenie 

województw: mazowieckiego – 34,8 tys., śląskiego – 21,5 tys., dolnośląskiego – 21,1 tys. oraz 

wielkopolskiego – 20,6 tys. osób (tabela 6, wykres 13). Są to jednocześnie województwa, w których 

złożono najwięcej wniosków o nadanie statusu cudzoziemca UKR, co świadczy o największej liczbie 

uchodźców przebywających w tych regionach. 
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Tabela 6. Uczniowie uchodźcy z Ukrainy wg województw. Stan na 2.01.2023 r. 

Województwo Uczniowie 

w tys. w % 

Polska 190,6 100,0 

Mazowieckie 34,4 18,0 

Śląskie 21,3 11,2 

Dolnośląskie 20,9 11,0 

Wielkopolskie 20,3 10,7 

Małopolskie 16,1 8,5 

Pomorskie 14,8 7,7 

Łódzkie 12,3 6,5 

Zachodniopomorskie 10,1 5,3 

Kujawsko-pomorskie 7,8 4,1 

Lubuskie 7,1 3,7 

Lubelskie 6,2 3,1 

Opolskie 4,6 2,4 

Podkarpackie 4,6 2,4 

Warmińsko-mazurskie 3,9 2,0 

Świętokrzyskie 3,1 1,6 

Podlaskie 3 1,5 

Źródło: Opr. własne na podst. danych MEiN, 2023 r.  

Wykres 13. Uczniowie uchodźcy z Ukrainy w polskich placówkach oświatowych wg województw.  

Stan na 2.01.2023 r. 

 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych MEiN, 2023. 

Województwo lubelskie z ilością 6,2 tys. uczniów zajmuje pod tym względem 11 pozycję w 

Polsce pod względem liczby uchodźców uczęszczających do szkół i przedszkoli. Większość uczniów z 

Ukrainy pobierała edukację w placówkach państwowych, natomiast 0,73 tys. osób w szkołach i 

przedszkolach prywatnych zlokalizowanych głównie w Lublinie i Zamościu. Podobnie jak w Polsce, 

również w regionie największym zainteresowaniem cieszyły się szkoły podstawowe – 62,9 % uczniów 

oraz przedszkola – 17,9% (wykres 14). 
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Wykres 14. Uczniowie uchodźcy z Ukrainy w województwie lubelskim wg typu placówki. Stan na 2.01.2023 r. 

 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych MEiN, 2023. 

Z ogólnej liczby uczniów uchodźców w województwie lubelskim ok. 36% stanowią osoby w 

szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na terenie Lublina (wzrost o 0,5% w stosunku do października 

2022 r.). Poza stolicą województwa, największa liczba uczniów z Ukrainy pobierała edukację na terenie 

powiatu puławskiego - 8,1 %, miasta Zamość – 5,3% oraz powiatu lubelskiego – 5,2%. We wszystkich 

powiatach poza miastem Lublin wystąpił niewielki spadek liczby uczniów. Ze względu na dużą liczbę 

szkół ponadpodstawowych, ponad 60% uchodźców uczęszczających do liceów ogólnokształcących 

wybrało szkoły na terenie Lublina. Najmniej uczniów z Ukrainy zrejestrowano w placówkach 

oświatowych na terenie powiatu hrubieszowskiego i parczewskiego, w których obecnie przebywa 

stosunkowo mniej uchodźców niż w innych powiatach regionu (wykres 15). 

Wykres 15. Uczniowie uchodźcy z Ukrainy w województwie lubelskim wg powiatów. Stan na 2.01.2023 r. 

 

Źródło: Opr. własne DSiR UMWL na podst. danych MEiN, 2023. 

Działania edukacyjne podejmowały również jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe 

oraz przykościelne. 

Od 1 maja 2022 r. Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL realizuje 
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polskiego, którego budżet wynosi 2,9 mln zł. Środki zostaną przeznaczone dla 1800 osób dorosłych na 

szkolenia językowe.  

W naukę języka polskiego włączyły się również jednostki samorządowe oraz fundacje 

działające na terenie poszczególnych gmin. Z badania ankietowego wynika, że na terenie 11% gmin w 

województwie lubelskim zostały zorganizowane kursy lub lekcje języka polskiego dla obywateli 

Ukrainy.  

Prawosławna Archidiecezja Lubelsko – Chełmska, przy współpracy z Kuratorem Oświaty oraz 

Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie zorganizowała wsparcie 

kadrowe w zapewnieniu nauczycieli religii prawosławnej dla dzieci i młodzieży. Do każdego powiatu 

województwa lubelskiego został skierowany koordynator – nauczyciel religii prawosławnej. Ponadto 

wydano dla najmłodszych dzieci zeszyt ćwiczeń w języku ukraińskim „Naucz mnie Boże” w nakładzie 

10 tys. egzemplarzy. 

Ciekawą inicjatywą było utworzenie przez firmę Modern Expo S.A. przedszkola 

zapewniającego opiekę dla dzieci obywateli Ukrainy, którzy podjęli zatrudnienie w tej firmie.  

3.9. Wsparcie zatrudnienia 

W związku z wojną w Ukrainie, Wojewódzki Urząd 

Pracy, przy współpracy z powiatowymi urzędami pracy 

podjęły szereg działań mających na celu aktywizację 

zawodową i społeczną przybyłych do Polski obywateli 

Ukrainy. Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców 

utworzono Punkty Informacyjne oferujące wszelką pomoc 

w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz uzyskaniu 

pomocy świadczonej przez różne instytucje.  

W celu dotarcia do jak największej liczby osób 

potrzebujących wsparcia zorganizowano akcje 

informacyjne, m.in. Polsko – Ukraiński Dzień Informacyjny w Lublinie, Dzień Otwarty dla obywateli 

Ukrainy w Biłgoraju, program „Zapytaj o pracę”. W urzędach pracy uchodźcy mogą skorzystać  

z bezpłatnej pomocy w znalezieniu pracy obejmującej m.in. usługi pośrednictwa pracy oraz 

poradnictwa zawodowego, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Według danych 

przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, w 2022 r. na wsparcie zatrudnienia 

uchodźców z Ukrainy przeznaczono łącznie prawie 5,7 mln zł, w tym 5,24 mln z Funduszu Pracy, 346 

tys. zł z programu PO WER oraz ponad 100 tys. z RPO WL 2014-2020. 

Uchodźcy wojenni mają również możliwość zarejestrowania się w urzędach pracy jako osoby 

bezrobotne i są obejmowani usługami oraz instrumentami rynku pracy na takich samych zasadach jak 

obywatele Polski. Do końca grudnia 2022 r. w miejskich i powiatowych urzędach pracy zarejestrowało 

się łącznie 2364 uchodźców z Ukrainy, z czego zatrudnienie podjęło 894 osoby. Część obywateli 

Ukrainy znalazła zatrudnienie przy pracach sezonowych, na które wydano łącznie 3015 zezwoleń. 

Ponadto do urzędów pracy złożono prawie 19,8 tys. powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy 

obywatelowi Ukrainy. Uchodźcy z Ukrainy byli również zatrudniani do robót publicznych, a także brali 

udział w stażach i szkoleniach. Łącznie z takich form wsparcia zatrudnienia skorzystało 705 osób. 

 
 
23,7 tys. – uchodźców podjęło 

pracę na terenie województwa 

lubelskiego 
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Wsparcie w zakresie zatrudnienia oferowały również organizacje kościelne, pozarządowe oraz 

przedsiębiorcy. Caritas Archidiecezji Lubelskiej zatrudniał 20 uchodźców z Ukrainy (na koniec 2022 r. 

pracowało 9 os.), a kolejne 3 osoby znalazły pracę w charakterze organisty w parafiach. Natomiast 

Caritas Archidiecezji Zamojsko – Lubaczowskiej objął doradztwem zawodowym prawie 100 

uchodźców oraz zorganizował spotkania grupowe dla ponad 60 osób.  

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez uchodźców podejmowane były również na terenie 

poszczególnych gmin. Polegały one na pośredniczeniu pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami lub 

rolnikami poszukującymi pracowników a obywatelami Ukrainy chcącymi podjąć zatrudnienie. Ponadto 

pomagano w wyszukiwaniu ofert na portalach z ogłoszeniami o pracy oraz tłumaczeniach informacji 

zamieszczonych w ogłoszeniach. Dzięki zaangażowaniu Urzędów Gmin zatrudnienie znalazło ok. 860 

osób. Najczęściej były to prace dorywcze i sezonowe. 

3.10. Pomoc medyczna  

Pomoc medyczna dla uchodźców oferowana 

przez podmioty, dla których organem tworzącym jest 

Samorząd Województwa Lubelskiego oraz Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wynika z realizacji 

poleceń Wojewody Lubelskiego, inicjatywy Samorządu 

Województwa Lubelskiego oraz samodzielnych inicjatyw 

poszczególnych placówek.  

Na terenie województwa lubelskiego w 9 

placówkach medycznych, dla których organem 

tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego, w 

2022 r. hospitalizowanych było łącznie 1742 uchodźców, 

z czego prawie 58% stanowiły kobiety, a 21% - dzieci. 

Najwięcej pacjentów trafiło do szpitali w pierwszych miesiącach wojny. Od 24 lutego do 27 maja 2022 

r. przyjęto 54% wszystkich uchodźców potrzebujących hospitalizacji. Wraz ze spadkiem ilości 

uchodźców przebywających na terytorium Polski, liczba pacjentów zmniejszyła się i utrzymuje się na 

stałym poziomie ok. 150 osób miesięcznie27 (wykres 16).  

Samorząd Województwa Lubelskiego realizował zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej polegające na utworzeniu i prowadzeniu punktów medycznych oraz zapewnieniu 

transportów medycznych dla obywateli Ukrainy. Do dnia 31.12.2022 r. przeznaczono na ten cel prawie 

7,5 mln zł, w tym 1,54 mln zł z rezerwy celowej z budżetu państwa oraz 5,89 mln zł z Funduszu Pomocy 

oraz 40 tys. z budżetu Wojewody28.  Punkty medyczne utworzono przy punktach recepcyjnych w: 

Dorohusku, Chełmie, Dołhobyczowie, Zamościu i Mirczu, a także przy punktach informacyjnych na 

Dworcu Głównym PKS w Lublinie oraz Dworcu Głównym PKP w Lublinie. W punktach medycznych 

zlokalizowanych na Dworcu PKS i PKP w Lublinie łącznie udzielono pomocy medycznej dla ponad 2,1 

tys. uchodźców, z czego tylko 2% wymagała dalszej hospitalizacji. Od września 2022 r. punkty 

medyczne są czasowo zawieszone, jednak pozostają w gotowości do wznowienia działalności w sytuacji 

wystąpienia takiej potrzeby.  

 
27 Dane DZiPS UMWL, 2022. 
28 Dane Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL, 2023. 

 
1,74 tys. – uchodźców 
hospitalizowanych w szpitalach, 
dla których organem 
tworzącym jest Samorząd WL 
 
11 – karetek przekazanych 
przez Samorząd WL do Ukrainy 
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Wykres 16. Obywatele Ukrainy hospitalizowani w podmiotach leczniczych podległych SWL w okresie od 24.02 

do 31.12.2022 r. 

 

Źródło: Opr. własne na podst. danych DZiPS UMWL, 2023. 

Transporty medyczne uchodźców z Ukrainy z punktów medycznych oraz przejść granicznych 

do szpitali były realizowane przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe oraz Stacje Ratownictwa 

Medycznego. 

Usługi medyczne dla obywateli Ukrainy świadczył również Wojewódzki Ośrodek Medycyny 

Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie. Łącznie udzielono tam prawie 2,2 tys. świadczeń 

medycznych, w tym 1239 świadczeń medycyny pracy, 909 świadczeń NFZ oraz 51 pozostałych 

świadczeń. 

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy obejmowało również przekazywanie pojazdów 

medycznych, sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i leków, zarówno na teren Ukrainy 

objętej działaniami wojennymi, jak również na potrzeby uchodźców przebywających na obszarze 

regionu. Jednostki podległe Samorządowi Województwa Lubelskiego przekazały łącznie 11 

ambulansów, które trafiły m.in. do placówek medycznych w Żółkwi, Łucku, Krzemieńcu, Lwowie, 

Rawie Ruskiej, Równem, gminie Biskowice oraz na potrzeby Obwodów: Wołyńskiego i 

Żytomierskiego. 

Duży udział w organizacji pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy miały również Urzędy 

Gmin. Z analizy badania ankietowego wynika, że wsparcie to obejmowało m.in. transport na wizyty u 

lekarzy specjalistów, pomoc w trakcie odbywania wizyty lekarskiej, organizację zabiegów 

rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków, a także przekazanie na Ukrainę pomocy rzeczowej 

obejmującej środki opatrunkowe oraz leki bez recepty.  

Partnerzy programu „Razem z Ukrainą”, w tym firma Modern Expo S.A. brali czynny udział w 

organizacji pomocy medycznej, m.in. uczestnicząc w spotkaniach z organizacją MedGlobal, 

transportując sprzęt medyczny zakupiony przez Fundacje WOŚP, przekazując produkty medyczne o 

wartości pozyskane od Szwajcarskiej Pomocy Humanitarnej, przedstawicieli miasta Berlin, firm: 

OptimaMed, Apteki Eskulap, Fundacji Kotwica.  

436

280

161
183

124
142

416

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

od 24 lutego do 28 kwietnia

od 29 kwietnia do 27 maja

od 28 maja do 24 czerwca

od 25 czerwca do 29 lipca

od 30 lipca do 26 sierpnia

od 27 sierpnia do 30 września

od 1 października do 31 grudnia



56 
 

Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy przekazał transport z profesjonalnymi 

apteczkami pierwszej pomocy, a Państwowa Straż Pożarna przekazała na Ukrainę sprzęt ratownictwa 

medycznego, w tym defibrylatory AED. 

Caritas Archidiecezji Zamojsko – Lubaczowskiej jest stroną międzynarodowego projektu „Leki 

dla Ukrainy”, w ramach którego podpisano trójstronne memorandum pomiędzy Caritas, Europejskim 

Towarzystwem Farmaceutycznym oraz Lwowskim Szpitalem Wojskowym. Dzięki pomocy partnerów 

zagranicznych przekazano transport produktów medycznych o wartości 150 tys. funtów. Ponadto za 

pośrednictwem Caritas dostarczono do obwodu donieckiego karetkę ufundowaną przez Polską 

Wspólnotę Katolicką w Antwerpii.  

3.11. Pomoc społeczna 

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie podjął szereg działań mających na celu 

integrację i włączenie społeczne uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie województwa 

lubelskiego. Na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym przekazano 150 tys. zł w celu 

organizacji spotkań integracyjnych, warsztatów, zakupu produktów żywnościowych i posiłków, 

środków higieny osobistej oraz doposażenie miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy. 

Samorząd Województwa Lubelskiego od 12 maja 2022 r. przystąpił do Programu PFRON  

w ramach Modułu II „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, którego budżet wynosi 

ok. 400 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na organizację transportu specjalistycznego dla osób  

z niepełnosprawnością z punktów granicznych do punktów docelowego pobytu na terenie Polski. 

Ponadto realizowane są 3 projekty: 

− Lubelskie pomaga Ukrainie w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne, którego budżet wynosi ok. 4,7 mln zł. Środki zostaną przeznaczone 

dla 800 osób na integrację społeczną poprzez realizację usług społecznych oraz wsparcie 

socjalno – bytowe. 

− projekt pozakonkursowy w ramach Działania 12.3 „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka 

polskiego”, którego budżet wynosi 2,9 mln zł. Środki zostaną przeznaczone dla 1800 osób 

dorosłych, które zechcą wziąć udział w szkoleniach językowych.  

− projekt w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych „Lubelskie Pomaga Ukrainie 

– Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”, który ma 

zapewnić schronienie matkom z dziećmi uciekającym przed wojną w Ukrainie. Budżet projektu 

wynosi ponad 5 mln zł. 

Znaczący wkład w organizację wsparcia psychologicznego oraz działań integracyjnych dla 

społeczności ukraińskiej miały organizacje kościelne, organizacje pozarządowe, fundacje oraz inne 

organizacje i stowarzyszenia działające na poziomie poszczególnych gmin.  

Caritas Archidiecezji Lubelskiej prowadzi Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom – Dom 

Przyjaźni w Lublinie, w którym udziela doraźnej pomocy w zakresie wydawania posiłków, a także 

pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, opieki nad dziećmi, kursów języka polskiego oraz wydarzeń 

integracyjnych.  

Szeroki zakres pomocy oferuje również Caritas Archidiecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, 

poprzez m.in. włączenie się w realizację projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „SOS dla 
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Ukrainy!”, a także projektu ACCENTURE koordynowanego przez Caritas Diecezji Warszawsko – 

Praskiej. Ponadto uruchomiono Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu. Caritas był 

także współorganizatorem koncertu charytatywnego, który odbył się na Placu Zamkowym w Lublinie  

– Radio Wolny Świat na rzecz pomocy Ukrainie, Mikołajek dla dzieci z Polski i Ukrainy, a także 

międzynarodowego koncertu Kolędy z Karpat. 

W oddziałach rejonowych PCK w Zamościu oraz Biłgoraju utworzono centra integracyjne, w 

których prowadzone są długoterminowe działania integracyjne m.in. w zakresie kursów języka 

polskiego, kursów zawodowych, kursów pierwszej pomocy, spotkania integracyjne dla seniorów, itp. 

Planowane jest utworzenie kolejnego centrum integracyjnego przy oddziale PCK we Włodawie. 

Natomiast przy oddziałach PCK w Puławach i Chełmie uruchomiono dwie świetlice integracyjne dla 

dzieci, w których prowadzone są zajęcia językowe, warsztaty, pomoc w nauce oraz wycieczki. Ze 

świetlicy korzysta ok. 35 uchodźców oraz dzieci polskie. Dzięki współpracy z firmą IKEA utworzono 

kąciki zabaw dla dzieci przy oddziałach PCK w Lubartowie, Kraśniku i Włodawie.  

Dobrą formą integracji dla dzieci z Ukrainy były kolonie letnie. Samorząd Województwa 

Lubelskiego przeznaczył łącznie prawie 313 tys. zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

w tym 240 tys. zł z darowizny od Prowincji Gelderland w Holandii na organizację półkolonii oraz 72,8 

tys. zł na organizację kolonii letnich przez biuro Almatur. W organizację wypoczynku letniego włączył 

się również Lubelski Oddział Okręgowy PCK. Zorganizował kolonie, w których wzięło udział 77 dzieci 

oraz półkolonie dla 40 dzieci z Ukrainy.  

Znaczący udział w procesie integracji obywateli Ukrainy z lokalnymi społecznościami miały 

również Urzędy Gmin, jednostki samorządowe oraz fundacje i stowarzyszenia. Z badania ankietowego 

wynika, że na terenie 22% gmin zorganizowano różne formy działań integracyjnych, w których wzięli 

udział obywatele Ukrainy, obejmujące m.in. zajęcia sportowe i edukacyjne dla dzieci, wycieczki, 

wydarzenia kulturalne, festyny, warsztaty kulinarne, koncerty, itp. 

3.12. Inne działania 

Zakres pomocy udzielanej uchodźcom na terenie województwa lubelskiego znacznie wykracza 

poza dotychczas omówione zagadnienia. Z badania ankietowego wynika, że na terenie 67% gmin 

realizowane było wsparcie dla uchodźców obejmujące inne działania niż wsparcie finansowe, zbiórki 

darów rzeczowych oraz ich transport na Ukrainę, udzielanie zakwaterowania, transport uchodźców z 

granicy, pomoc psychologiczna oraz wsparcie zatrudnienia. Najczęściej na terenie jednej gminy 

podejmowano różne inicjatywy, wśród których dominowały: 

− organizacja różnych form integracji ze społecznością lokalną – 22% gmin, 

− pomoc w załatwianiu spraw urzędowych obejmująca m.in. składanie wniosków o 

przysługujące świadczenia, tłumaczenie dokumentów, udzielanie informacji, pomoc prawna – 

18% gmin, 

− organizacja pomocy medycznej obejmująca m.in. umawianie wizyt lekarskich, transport i 

pomoc podczas wizyty, zakup leków, rehabilitacja – 15 % gmin, 

− nauka języka polskiego oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne w szkołach – 11% gmin, 

− pomoc w zakresie wyżywienia obejmująca m.in. dostarczanie produktów żywnościowych 

uchodźcom, przygotowywanie paczek żywnościowych oraz jedzenia dostarczanego do 

punktów recepcyjnych – 9% gmin, 
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− pomoc w zakresie transportu na terenie gminy np. do szkoły, na zakupy, itp. – 8% gmin.  

Szczegółowe informacje na temat wsparcia udzielonego w poszczególnych gminach 

przedstawiono w rozdziale 4. 

Samorząd Województwa Lubelskiego objął wszechstronnym wsparciem uchodźców 

korzystających z zakwaterowania w obiektach noclegowych udostępnionych przez Urząd 

Marszałkowski WL. Wolontariusze i pracownicy urzędu świadczyli pomoc przy organizacji spraw 

urzędowych związanych z przyznawaniem numeru PESEL, uzyskaniem przysługujących świadczeń, 

znalezieniu pracy, organizacji edukacji dla dzieci czy podczas wizyt u lekarzy specjalistów. W ramach 

Dnia Dziecka zorganizowano dwa wyjazdy dla dzieci do Motycza i Wąwolnicy. Wsparcie oferowane 

było m.in. przy współpracy z Fundacją Homo Faber oraz Stowarzyszeniem PSONI k. Lublina. 

Pomoc dostosowaną do różnorodnych potrzeb uchodźców świadczy również Lubelski Oddział 

Okręgowy PCK. Organizacja prowadzi Fundusz Potrzeb Specjalnych dla Uchodźców, w ramach którego 

finansuje zakup towarów lub usług, których nie można sfinansować z innych źródeł, a są one związane 

z indywidualnymi i nietypowymi potrzebami osób uciekających przed wojną np. zakup butów 

ortopedycznych, okularów, maszyny do pieczenia chleba, akcesoriów basenowych czy udziału w 

wycieczce. Ponadto dzięki Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć prowadzone są w siedzibie PCK 

nieodpłatne porady prawne, z których skorzystało ok. 135 osób. Ponadto wolontariusze PCK z 

Zamościa objęli opieką grupę osób niepełnosprawnych przebywających w Sanatorium w 

Krasnobrodzie. Prowadzili zajęcia aktywizujące pod względem ruchowym oraz umysłowym. Dzięki 

wsparciu Niemieckiego PCK prowadzony jest remont budynku, dzięki czemu zostanie stworzona 

kuchnia i jadalnia przeznaczona na potrzeby tej grupy. 

Różnorodnego wsparcia udzielało również Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych do spraw uchodźców w Lublinie. Zorganizowało m.in. warsztaty i szkolenia dla osób 

udzielających pomocy humanitarnej w celu zwiększenia zdolności reagowania w obszarach 

przygranicznych, udzieliło wsparcia w opracowaniu planów reagowania kryzysowego dla miast: Chełm, 

Hrubieszów i Tomaszów Lubelski, zorganizowało ponad 100 regularnych misji monitorujących w 

ośrodkach dla uchodźców i schroniskach zbiorowych. Ponadto organizacja udzieliła wsparcia 

finansowego wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta Lublin, funkcjonowania 

fundacji i organizacji pozarządowych, a także sfinansowała remont 8 punktów zbiorowego 

zakwaterowania uchodźców. 

3.13. Wsparcie udzielone przez media 

Bardzo ważną rolę w przygotowywaniu i w upowszechnianiu informacji na temat wydarzeń 

związanych z wojną w Ukrainie pełniły media m.in. TVP3 Lublin, Radio Lublin, pozostałe stacje radiowe, 

serwisy internetowe, prasa regionalna i lokalna. Działania na rzecz pomocy dla Ukrainy realizowane 

były przez przedstawicieli mediów poprzez: 

− organizację zbiórek i koncertów charytatywnych, 

− udział w konwojowaniu pomocy humanitarnej na Ukrainę oraz wyjazdy dziennikarskie, 

− bezpośrednią pomoc w obsłudze uchodźców, 

− programy i publikacje informacyjne dotyczące sytuacji na Ukrainie oraz udzielanej pomocy, 

− zatrudnienie dziennikarzy z Ukrainy, 
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− współpracę z innymi organizacjami. 

Telewizja TVP3 Lublin we współpracy z Marszałkiem Województwa 

Lubelskiego zorganizowała 13 marca 2022 r. koncert charytatywny pt. 

„Lubelskie z Ukrainą”, w którym udział wzięli lubelscy artyści oraz ukraińscy 

tancerze. Wydarzenie było transmitowane w 8 ośrodka regionalnych TVP w 

Polsce oraz przez TVP Wilno i TVP Polonia. Całkowity dochód z koncertu w 

kwocie 55 tys. zł został przekazany na zakup niezbędnych urządzeń  (m.in. generatory i piły) oraz 

narzędzi i produktów, które został zawiezione na Ukrainę. Ponadto TVP3 Lublin organizowała 

kilkakrotnie zbiórki odzieży, produktów, żywności, które były przekazywane na Ukrainę.  

Dziennikarze i pracownicy TVP3 Lublin w 2022 r. kilkadziesiąt razy wyjeżdżali w różne miejsca 

Ukrainy, w tym do stref przyfrontowych. Brali udział w co najmniej 11 konwojach humanitarnych, 

których celem było dostarczenie zebranych i zakupionych produktów dla m.in.:  

− ośrodków medycznych, służb ratowniczych i medycznych we Lwowie, 

− miejscowości: Równe, Lwów (8 busów), Łuck, Równe, Kijów, Irpień, Borodzianka, Andrijewka, 

Makarow, Żytomierz, Niemirów, Charków, 

− szpitala rejonowego oraz Centrum Pomocy Medycznej we Lwowie, ośrodka dla migrantów 

„Dom Miłosierdzia” w Brzuchowicach,  

− centrum pomocy w Kijowie, Caritas Spes w Charkowie oraz szpitala kolejowego i mieszkańców 

piwnic w dzielnicy Saltiwka, 

− Polikliniki i Kliniki Okulistycznej we Lwowie, ośrodka sióstr niepokalanek i orionistek w 

Jazłowcu na potrzeby dla uchodźców – matek z dziećmi z Charkowa, ośrodka parafialnego dla 

uchodźców wewnętrznych w Żmerynce, 

− wojskowych ośrodków logistycznych w rejonie Połtawy i przyfrontowej strefie rejonu 

donieckiego - Pokrowsk oraz dla Caritas Spes w Charkowie (3 busy), 

− ośrodków wsparcia uchodźców, placówek medycznych, sanitarnych i ratowniczych w Kijowie, 

Charkowie i Żytomierzu, 

− szpitala rejonowego we Lwowie oraz środowisk polonijnych w Stryju, Kołomyji i Łucku. 

Z każdego wyjazdu dziennikarze nagrywali relacje oraz reportaże. Ponadto od marca 2022 r. 

TVP 3 Lublin realizuje cykliczny program: „Ukraina: wojna – uchodźcy – pomoc” (ponad 250 odcinków), 

w którym prezentowana jest aktualna sytuacja na froncie, przedstawiane są poruszające historie 

uchodźców, a także informacje o pomocy dla uchodźców w Polsce i na Ukrainie. Do połowy czerwca 

2022 r. emitowane były dwa programy w języku ukraińskim: „Poradnik dla uchodźców” oraz „Tydzień 

w Panoramie Lubelskiej”. Tematyka wojny w Ukrainie prezentowana jest stale w „Panoramie 

Lubelskiej”, a także w innych programach, m.in.: „Poranek między Wisła i Bugiem”, „To nas dotyczy”, 

„Tu i teraz. Widzę – słucham – pytam” oraz „Reportaże z Ukrainy”. Z inicjatywy TVP3 Lublin została 

przygotowana wystawa fotograficzna „Ukraina: trwoga wojny. Irpień i Borodzianka”, która była 

zaprezentowana podczas II Kongresu Trójmorza w Lublinie, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, w 

siedzibie TVP3 Lublin oraz w Domu Kultury w Radzyniu Podlaskim. 

TVP3 Lublin zatrudniła troje dziennikarzy z Ukrainy, którzy realizują materiały dziennikarskie, 

tłumaczenia i montaż tv.  

Telewizja współpracuje z wieloma podmiotami i organizacjami przy udzielaniu wsparcia 

uchodźcom i Ukrainie, w tym z: 

− Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 
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− Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Zamościu, 

− Bank Żywności w Lublinie, 

− Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, 

− Kabako Gruppe Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim, 

− Fundacja Niepodległości w Lublinie, 

− OHP – Komenda Wojewódzka w Lublinie, 

− Wojewódzki Szpital im. Prym. S. Wyszyńskiego w Lublinie, 

− Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, 

− Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, 

− Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, 

− Starostwo Powiatowe w Łęcznej, 

− Starostwo Powiatowe w Łukowie, 

− Apteka szpitalna przy Wojewódzkim Szpitalu im. Prym. S. Wyszyńskiego w Lublinie, 

− PPO – Państw. Przeds. Obuwnicze – Strzelce Opolskie. 

Radia Lublin S.A. od początku wojny w 

Ukrainie szczegółowo informowało o rozwoju działań 

wojennych na froncie i sytuacji uchodźców. Z myślą o 

obywatelach Ukrainy radiostacja zaczęła nadawać w języku ukraińskim dwa razy dziennie poradniki 

informujące o przepisach i rynku pracy, a także umieściła poradnik dla uchodźców z Ukrainy na swojej 

stronie internetowej. Ponadto zorganizowali trzy zbiórki pieniężne z przeznaczeniem na wsparcie 

uchodźców przy okazji organizowanych koncertów, sfinansowali  obiady dla kilkunastoosobowej grupy 

uchodźców, a w letnich półkoloniach „Lato w Radiu Lublin" uczestniczyły dzieci ukraińskie. 

Tematykę wojny w Ukrainie oraz wsparcia udzielanego uchodźcom podejmowały także lokalne 

serwisy i portale informacyjne, w tym radiobiper oraz lublin112. 

Na portalu www.radiobiper.info utworzono zakładkę WOJNA W UKRAINIE, w której umieszczane były 

informacje w języku polskim i ukraińskim dotyczące m.in. pomocy medycznej, zbiórek żywności i innych 

produktów, miejskich i gminnych punktów wydawania produktów i odzieży, instytucji i organizacji 

oferujących pomoc, zakwaterowania oraz zatrudnienia, wydarzeń oraz zajęć edukacyjnych, 

kulturalnych, sportowych, integracyjnych dla przebywających na terenie powiatu bialskiego obywateli 

Ukrainy. Pracownicy redakcji radiobiper uczestniczyli w przewozach towarów na granicę polsko-

ukraińską organizowanych przez władze powiatowe, miejskie, gminne, jak również instytucje innych 

państw, w tym m.in. w przekazaniu darów z Powiatu Bialskiego dla Powiatu Samborskiego na Ukrainie, 

w transporcie darów z Holandii i Berlina. Ponadto relacjonowali spotkania integracyjne, koncerty i 

kiermasze charytatywne, przekazanie pojazdów, spotkania świąteczne, manifestacje antywojenne 

oraz działania pomocowe organizowane przez miasta i gminy. 

Dużym zaangażowaniem w pomoc Ukrainie wykazała się również redakcja serwisu 

lublin112.pl. Reporterzy wielokrotnie wyjeżdżali na granicę polsko – ukraińską w Dorohusku, gdzie 

zajmowali się bezpośrednią obsługą napływających uchodźców, w tym wydawaniem żywności, 

udzielaniem informacji, transportem z Lublina do Dorohuska niezbędnych produktów. Ponadto 

kilkukrotnie zapewniono transport obywatelom Ukrainy do punktów recepcyjnych w Lubelskim 

Urzędzie Wojewódzkim i na dworcu PKS. Pracownicy pełnili dyżury na dworcu PKP, gdzie udzielali 

różnorodnej pomocy przyjeżdżającym uchodźcom. Korzystając z dostępnych serwisów redakcja 

publikowała liczne apele o konkretną pomoc w poszczególnych punktach wsparcia obywateli Ukrainy. 

Przedstawiciele regionalnych mediów odgrywają znaczącą rolę we wspieraniu obywateli 
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Ukrainy przede wszystkim ze względu na działania informacyjne o toczącym się konflikcie i jego 

skutkach, przekazywaniu apeli o pomoc, a także promowaniu udzielania pomocy potrzebującym.  
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4. Przegląd wsparcia udzielonego przez jednostki samorządu 

terytorialnego  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wnioski z analizy badań ankietowych, którymi objęto 

wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta, powiaty) z terenu województwa 

lubelskiego. W kwestionariuszu ankiety sformułowano pytania dotyczące udzielonej pomocy na 

terenie gmin oraz powiatów w zakresie: 

− wsparcia finansowego, 

− pomocy rzeczowej i jej rozdysponowania wśród potrzebujących, 

− organizacji oraz instytucji realizujących pomoc na ternie JST, 

− transportu uchodźców z granicy, 

− zakwaterowania na terenie gmin lub powiatów,  

− wsparcia zatrudnienia uchodźców, 

− pomocy psychologicznej, 

− innych podejmowanych działań. 

Zebrane dane przedstawiają stan powyższych problemów na koniec września 2022 r.  

W przeglądzie wsparcia udzielonego przez JST wydzielono podrozdział prezentujący zakres i 

wielkość udzielonej pomocy na terenie czterech powiatów grodzkich, tj.: Biała Podlaska, Chełm, Lublin 

i Zamość. Natomiast w kolejnych 20 podrozdziałach przedstawiono informacje dotyczące pomocy 

udzielonej na terenie pozostałych powiatów województwa lubelskiego, z wyszczególnieniem wsparcia 

udzielonego przez starostwa powiatowe oraz odrębnie przez wszystkie gminy z danego powiatu. 

Pomoc i wsparcie udzielone na terenie gmin i powiatów było bardzo zróżnicowane co do 

wielkości oraz zakresu i obejmowało: 

− 4,8 mln zł łącznej pomocy finansowej z budżetów gmin i powiatów, 

− zbiórkę darów rzeczowych przeprowadzoną na terenie większości gmin i powiatów, 

− transport zebranych produktów do Ukrainy lub rozdysponowanie wśród uchodźców 

przebywających na terenie województwa, 

− pomoc w transporcie z granicy dla prawie 210 tys. uchodźców, 

− udzielanie noclegów zorganizowanych i prywatne przez mieszkańców,  

− wsparcie zatrudnienia za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Miast i 

Gmin, lokalnych przedsiębiorców oraz rolników, 

− pomoc socjalną i psychologiczną, 

− inne działania realizowane na terenie jednostek samorządu terytorialnego dostosowane do 

aktualnych potrzeb uchodźców.  

Z analizy zebranych materiałów wynika, że potrzeba udzielenia pomocy była najczęściej bardzo 

pilna, bezzwłoczna i nie była rejestrowana co do jej wielkości. Szczególnie dotyczy to wsparcia 

udzielonego przez osoby prywatne oraz przedsiębiorców zamieszkujących na terenie poszczególnych 

gmin województwa lubelskiego. Stad też ocenia się, że rzeczywista pomoc udzielona była większa niż 

pokazują to dane liczbowe. 
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4.1. Powiaty grodzkie w województwie lubelskim 

W województwie 

lubelskim 

funkcjonują 4 

powiaty grodzkie: 

• Biała Podlaska 

• Chełm 

• Lublin 

• Zamość 

 

 
 

 

 
 

  

Biała Podlaska 

Chełm 
Lublin 

Zamość 
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m. Biała Podlaska 

 Miasto na prawach powiatu.  

 Pomoc uchodźcom na terenie miasta realizowali m.in. Urząd Miasta, PCK, Caritas, 

MOPS, placówki oświatowe oraz mieszkańcy. 

 143 uchodźcom nadano numer PESEL. 

 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta wyniosło ok. 4,8 mln zł (środki 

przekazane przez Wojewodę Lubelskiego).  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie produkty 

żywnościowe, środki czystości i higieny osobistej, kołdry, poduszki, koce. 

Zorganizowano 4 transporty zebranych produktów do Ukrainy. 

 Na terenie miasta udostępniono 4 obiekty zbiorowego zakwaterowania oferujące 392 

miejsca noclegowe. Łącznie przebywało w nich 766 uchodźców (na koniec września 

nocowało 160 obywateli Ukrainy). Ponadto 216 osób zaoferowało miejsca noclegowe 

w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 2030 uchodźców. Na 

koniec września z mieszkań prywatnych korzystało 214 obywateli Ukrainy.  

 W mieście zorganizowano punkt udzielający pomocy psychologicznej, z której 

skorzystało 32 osoby. 

 Ponadto oferowano pomoc w znalezieniu zatrudnienia za pośrednictwem PUP oraz 

pracowników socjalnych przekazujących informacje bezpośrednio uchodźcom. 17 

osób podjęło pracę na terenie miasta. 

 Duży wkład w pomoc uchodźcom mieli pracownicy socjalni oraz koordynatorzy pieczy 

zastępczej. 

 

m. Chełm 

 Miasto na prawach powiatu.  

 W pomoc uchodźcom na terenie miasta włączył się m.in. Urząd Miasta, Chełmskie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania 

Rodziny w Chełmie, Stowarzyszenie 25+ Nasza Przyszłość, Stowarzyszenie Osób z 

Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko”, Stowarzyszenie Integracji Rodzin 

„PRZYSTAŃ”, Organizacja AVSI Fundation, Worls Central Kitchen, Fundacja 

Partnerstwo i Współpraca, Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) oraz 

mieszkańcy.  

 956 uchodźcom nadano numer PESEL. 

 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta wyniosło ok. 6,5 mln zł (środki 

przekazane przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie produkty 

żywnościowe oraz środki higieniczne. Zorganizowano 489 transportów zebranych 

produktów. Ponadto w kilku punktach na terenie miasta wydawano uchodźcom suchy 

prowiant.  

 Zorganizowano relokację uchodźców autobusami do innych miast na terenie Polski i 

Europy, a także bezpłatny transport z punktu informacyjno-recepcyjnego na Dworcu 

Głównym PKP w Chełmie do miejsc tymczasowego pobytu. 
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 Na terenie miasta udostępniono 3 obiekty zbiorowego zakwaterowania oferujące 130 

miejsc noclegowych. Łącznie przebywało w nich ponad 28,2 tys. uchodźców (na 

koniec września mieszkało 3 obywateli Ukrainy). Ponadto 455 osób zaoferowało 

miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 2069 

uchodźców.  

 W mieście zorganizowano 2 punkt udzielające pomocy psychologicznej, z której 

skorzystało ok. 600 osób. 

 Ponadto oferowano pomoc w znalezieniu zatrudnienia, dzięki czemu zatrudnienie na 

terenie miasta podjęło 21 osób, a także 24 uchodźców zostało skierowanych na staże, 

a 3 osoby otrzymały refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

 

m. Lublin 

 Miasto na prawach powiatu.  

 W pomoc uchodźcom na terenie miasta włączył się m.in. Urząd Miasta, Fundacja 

Strefa Dorastania, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Instytut na rzecz Państwa 

Prawa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny, Organizacja 

Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego WL, Bank Żywności, Fundacja 

Kultury Duchowej Pogranicza, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lubelskiej młodzieży, 

Charytatywne Stowarzyszenie „Za Murami”, Fundacja Krajobrazy, UKS Akademia 

Sportu 32, Stowarzyszenie Fraternite, Ośrodek Kultury Białoruskiej Doświed, 

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, 

Stowarzyszenie POSTIS, Lubelski Oddział Okręgowy PCK, Fundacja Sempre a Frente, 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Hufiec ZHP Lublin, Bractwo im. św. Brata Alberta, 

Fundacja Skakanka, Stowarzyszenie IUVO, Stowarzyszenie Tak Niewiele, Fundacja 

Rozwoju Europy Środkowo – Wschodniej, Centrum Wolontariatu w Lublinie, 

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, Fundacja Banina, Lubelska Liga Gier 

Miejskich, Stowarzyszenie Anthill, Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej, Fundacja 

Wolności, Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Społeczne Stowarzyszenie „My 

Razem”, Fundacja Godne Życie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnych Ruchowo w Lublinie, Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy 

Staw, Piast Lublin, Fundacja Tu Obok, UNICEF, PCPM oraz mieszkańcy.  

 12 446 uchodźcom nadano numer PESEL. 

 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta wyniosło ok. 46,9 mln zł, w tym 45,3 

mln zł ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego, 661,4 tys. zł z budżetu 

miasta, 957,5 tys. zł ze zbiórek. Ponadto UNICEF przekazał 15 tys. zł oraz PCPM - 12 

mln zł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie artykuły 

spożywcze, artykuły higieniczne, ręczniki, pościel, artykuły dziecięce, artykuły 

szkolne.  

 Zorganizowano 98 transportów pomocy rzeczowej samochodami ciężarowymi oraz 

11 wagonami kolejowymi (we współpracy z partnerami z Europy Zachodniej). Pomoc 

humanitarna trafiła do miejscowości: Łuck, Winnica, Równe, Lwów, Charków, 

Chmielnicki, Iwano-Frankiwsk, Jaworów k. Lwowa, Czerkasy, Charków, Tarnopol, 
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Czernichów, Kremenczuk, Kijów, Biłogorodka, Połtawa, rejon buczański, Sumy, 

Krzywy Róg oraz do Akademii Ostrogska w Ostrogu, Ruchu Społeczności Lokalnych, 

Bar, Organizacji „Oberih” z Charkowa, Urzędu Miasta Ostróg, Organizacji Skrzydła 

Nadziei Krzemieniec (Kremenec), Diepr (szpital wojskowy), Stebnyk (obwód 

Lwowski), Politechniki Lwowskiej. Ponadto w kilku punktach na terenie miasta 

wydawano uchodźcom suchy prowiant.  

 Do transportu uchodźców z granicy zaangażowano 1800 pojazdów, którymi 

przewieziono ok. 40 tys. osób. 

 Na terenie miasta udostępniono 18 obiektów zbiorowego zakwaterowania 

oferujących łącznie 2,3 tys. miejsc noclegowych, z których skorzystało ponad 13 tys. 

uchodźców. Na koniec września funkcjonowało 6 obiektów zbiorowego 

zakwaterowania o łącznej liczbie 725 miejsc noclegowych, w których przebywało 

611 osób. Ponadto 5238 osób zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych 

domach i mieszkaniach, z których skorzystało 11,6 tys. uchodźców. Wg danych 

szacunkowych Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie znacznie więcej 

mieszkańców Lublina, bo ok. zaoferowało miejsca noclegowe w swoich domach, z 

których skorzystało ok. 50 tys. osób. 

 W mieście zorganizowano 60 punktów udzielających pomocy psychologicznej, w 

tym 1 punkt prowadzony przez Miasto - Centrum Interwencji Kryzysowej, w którym 

udzielono wsparcia 285 uchodźcom. 

 Miasto Lublin oferowało szerokie wsparcie w zakresie zatrudnienia, w szczególności 

poprzez działania realizowane przez MUP. Od 16 marca 2022 r. do 31 sierpnia 

realizowana była obsługa uchodźców w dodatkowej lokalizacji w ramach Centrum 

Pomocy Obywatelom Ukrainy uruchomionego w siedzibie MOPR. Ponadto w MUP 

w Lublinie funkcjonował punkt informacyjny dla osób z Ukrainy obsługiwany przez 

pracowników mówiących biegle w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Strona 

internetowa MUP w Lublinie oraz portal z ofertami pracy dostępne są w języku 

ukraińskim. Uruchomiono serwis, łączący oferty pracy lokalnych firm z 

zapotrzebowaniem ze strony obywateli Ukrainy, działający pod adresem 

www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina. Ukraińcy mogą zgłosić chęć podjęcia pracy w 

Lublinie, określając przy tym swoje kompetencje, umiejętności językowe czy 

posiadane doświadczenie. Natomiast pracodawcy z Lublina i Lubelszczyzny za jej 

pośrednictwem mogą zgłaszać oferty pracy. Wszystkie oferty są tłumaczone na język 

ukraiński i docelowo, wraz z danymi kontaktowymi, umieszczane na dedykowanej 

stronie. Zaangażowani pracownicy dopasowują informacje pozyskane od 

potencjalnych pracowników do ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców i 

wspomagają kontakt pomiędzy nimi (drogą telefoniczną i mailową). Oferty pracy 

przyjmuje również MUP w Lublinie za pomocą portalu praca.gov.pl. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie miasta obejmowały m.in.: 

o prowadzenie przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych UML punktu 

wydawania paczek żywnościowych przy Al. Zygmuntowskich 4. Paczki 

przygotowywane były z artykułów spożywczych zakupionych z darowizn 

finansowych pozyskanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Od 

marca 2022 r. wydano łącznie prawie 95 tys. paczek żywnościowych. 

Ponadto IPS pozyskał 19 darowizn rzeczowych od firm i przedsiębiorców 

http://www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina
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prywatnych zawierających m.in. bieliznę osobistą, plecaki dla dzieci i 

młodzieży, sprzęt AGD i RTV. Pracownicy Wydziału pełnili również dyżury w 

Punktach Noclegowych dla uchodźców prowadzonych przez Urząd Miasta.  

o Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie świadczył wsparcie w zakresie 

poradnictwa prawnego, nauki języka polskiego, asysty podczas wizyt w 

placówkach służby zdrowia lub urzędach, działań animacyjnych oraz 

edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży, uzyskania świadczeń z 

pomocy społecznej i rodzinnych, wsparcia finansowego od UNHCR w postaci 

kart płatniczych, programów zatrudnieniowych dla nauczycieli i 

psychologów ukraińskich finansowanych z UNHCR, punktów wydawania 

pomocy rzeczowej.  

o 23 organizacjom pozarządowym przekazano dotacje o łącznej wysokości 

155,6 tys. zł na realizacje zadań zleconych na podstawie art. 19 a Ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

o w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

przedsiębiorcami przygotowano Centrum Integracji Uchodźców; 

o powołano Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie - unikalną w skali 

kraju formułę współpracy organizacji pozarządowych i Miasta Lublin. 

Komitet działa w 21 sekcjach zajmujących się, m.in.: udzielaniem  informacji 

(infolinia), pomocą prawną, zakwaterowaniem, opieką nad dziećmi, 

wyżywieniem, pomocą medyczną, pomocą psychologiczną. W pierwszym 

miesiącu wojny 60 współpracujących z Komitetem lubelskich restauracji 

wydało 12,7 tys. bezpłatnych posiłków. W kolejnych miesiącach 

uruchomiono dwa programy zaopatrywania uchodźców i ich gospodarzy w 

żywność. 

o Lublin jako pierwsze miasto w Polsce już w marcu zatrudnił 50 nauczycieli - 

uchodźców z Ukrainy (od 1 września – 75 os.). Na podstawie modelu 

wypracowanego przez Miasto Lublin we współpracy z Polskim Centrum 

Pomocy Międzynarodowej zatrudniono w Polsce ponad 1100 nauczycieli. 

Do lubelskich szkół i przedszkoli uczęszcza obecnie ok. 2 tys. uczniów. W 

lecie ukraińscy nauczyciele uczestniczyli w prowadzeniu akcji „Lato w 

mieście”, w ramach której przeprowadzono kilkaset integracyjnych 

pikników, warsztatów i półkolonii.  

o Urząd Miasta Lublin zorganizował kolonie letnie dla 300 dzieci z Lwowa, 

Iwano-Frankiwska, Buczy i Czerkas. 

o Od marca uzupełniany jest księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 

bibliotek szkolnych o książki w języku ukraińskim (księgozbiór w MBP liczy 

kilka tysięcy pozycji).  

o Aktualne informacje o pomocy udzielanej przez Miasto Lublin obywatelom 

Ukrainy publikowane są na stronie:  

https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/miasto-lublin-pomaga-

obywatelomukrainy,9392,66,1.html  
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m. Zamość 

 Miasto na prawach powiatu. 

 Pomoc uchodźcom na terenie miasta realizowali m.in. Urząd Miasta, przedsiębiorcy 

z branży gastronomicznej i spożywczej piekarnie, restauracje i Zamojskie Zakłady 

Zbożowe, CCC, OSiR, OHP, szkoły oraz mieszkańcy.  

 1007 uchodźcom nadano numer PESEL. 

 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta wyniosło ok. 7 mln zł, w tym 697 tys. 

zł ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego, 3,4 tys. zł ze zbiórek oraz 

6,36 mln zł z innych źródeł.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie odzież, 

produkty pierwszej potrzeby, żywność, produkty higieny osobistej. Zorganizowano 

transporty zebranych produktów na Ukrainę. 

 Uczestniczono również w transportowaniu uchodźców z granicy. 

 Na terenie miasta udostępniono 17 obiektów zbiorowego zakwaterowania 

oferujących łącznie 989 miejsc noclegowych, z których skorzystało 11,6 tys. 

uchodźców (na koniec września przebywało 15 os.). Ponadto osoby prywatne 

oferowały miejsca noclegowe w domach i mieszkaniach na terenie Zamościa. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia obejmowało przede wszystkim programy 

pomocowe realizowane przez PUP.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie miasta polegały m.in. na udzielaniu 

pomocy psychologicznej oraz podjęciu działań w kierunku opracowania nowych 

uregulowań prawnych dotyczących systemu integracji uchodźców na różnych 

płaszczyznach (edukacja, rynek pracy, służba zdrowia, pomoc społeczna, dostępność 

mieszkań). 
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4.2. Powiaty ziemskie w województwie lubelskim 

 

4.3. Powiat bialski 

 

 

 

 

W skład powiatu bialskiego wchodzi 

19 gmin:  

• Biała Podlaska 

• Drelów 

• Janów Podlaski 

• Kodeń 

• Konstantynów 

• Leśna Podlaska 

• Łomazy 

• m. Międzyrzec Podlaski 

• Międzyrzec Podlaski 

• Piszczac 

• Rokitno 

• Rossosz 

• Sławatycze 

• Sosnówka 

• m. Terespol 

• Terespol 

• Tuczna 

• Wisznice 

• Zalesie 
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Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej 

 Łączna wielkość wsparcia finansowego 
przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 2,83 mln zł, w tym 2,7 mln zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 67,2 tys. zł z budżetu powiatu 
oraz 45,8 tys. zł ze zbiórek.  

 Do Starostwa przekazywane były dary 
rzeczowe zebrane przez Urzędy Gmin. 
Najczęściej były to produkty żywnościowe, 
artykuły higieniczne, koce, śpiwory oraz 
latarki. Zorganizowano 2 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Jednostki podległe Samorządowi Powiatu 
udostępniły na potrzeby uchodźców 18 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, z 
których skorzystało 682 osoby (na koniec 
września przebywało 135 uchodźców).  

 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej 
oferował pomoc w znalezieniu zatrudnienia 
poprzez m.in. stworzenie punktu 
informacyjnego z ofertami pracy w języku 
ukraińskim. Ponadto wspólnie z Centrum 
Integracji Społecznej (CIS) zorganizował 
spotkanie informacyjne dla obywateli UA 
dotyczące możliwości zwiększenia szans na 
rynku pracy poprzez Indywidualny Program 
Zatrudnienia Socjalnego. Uchodźcy, którzy 
zdecydowali się na rejestrację w PUP zostali 
przypisani do swojego doradcy klienta, który 
był odpowiedzialny za zindywidualizowane 
podejście do wsparcia cudzoziemca. 
Zatrudnienie na terenie powiatu podjęło 14 
uchodźców.  

 

Biała Podlaska  
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, mieszkańcy, jednostki 
OSP, GOK, GOPS oraz szkoły podstawowe. 

 109 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 330 tys. zł, z tego 323 tys. zł 
stanowiły środki przekazane od Wojewody 
Lubelskiego, a 7 tys. zł pochodziło z innych 
źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składała się: żywność, środki 

czystości (ok. 1,3t) oraz węże strażackie i 
drobny sprzęt strażacki. 

 Zorganizowano transport darów na Ukrainę. 
 30 osób zaoferowało ok. 132 miejsca 

noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach. Na koniec września korzystało 
z nich 19 uchodźców.  

 

Drelów  

 Gmina wiejska 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 9 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 18,8 tys. zł (środki przekazane od 
Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, środki higieniczne, koce i kołdry o 
wartości ok. 10 tys. zł. 

 Udzielono pomocy w zakresie transportu 20 
uchodźców z granicy na teren gminy.  

 

Janów Podlaski  

 Gmina wiejska 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, mieszkańcy, a także 
Fundacja Leny Grochowskiej, Caritas oraz 
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

 147 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 342,5 tys. zł (środki przekazane 
od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składała się żywność (ok. 550 kg), 
środki czystości (ok. 100 kg), ciepłe ubrania, 
buty, leki i opatrunki - 10 kg, ręczniki i pościel 
– ok. 200 kg, a także poduszki, kołdry, koce, 
śpiwory, latarki, termosy, materace oraz 
karimaty. 

 15 osób zaoferowało 55 miejsc noclegowych 
w prywatnych domach i mieszkaniach. Na 
koniec września korzystało z nich 16 
uchodźców. 

 Na terenie gminy podjęto działania w zakresie 
wsparcia zatrudnienia obywateli Ukrainy. W 
wyniku współpracy z PUP, miejscowymi 
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zakładami pracy i rolnikami 14 uchodźców 
podjęło pracę. 

 W gminie przeprowadzono szereg działań 
integracyjnych, m.in. zajęcia artystyczne w 
GOK oraz wycieczkę dla dzieci z Ukrainy. 
Ponadto realizowano dodatkowe zadania 
oświatowe w związku z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i 
młodzieżą z Ukrainy, pomagano w 
wypełnianiu dokumentów i załatwianiu 
spraw urzędowych, a także udzielano 
wsparcia emocjonalnego. 

 

Kodeń 

 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 30 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 41,3 tys. zł (środki przekazane od 
Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, środki czystości i środki 
higieniczne oraz wyroby medyczne (ok. 0,7t) 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 15 miejsc noclegowych. Skorzystało z 
nich 19 uchodźców (na koniec września 
zamieszkiwały 2 osoby). Na potrzeby 
uchodźców, 3 osoby udostępniły miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 8 
obywateli UA (na koniec września mieszkały 3 
os.).  

 

 Konstantynów 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, mieszkańcy, KGW, 
lokalni przedsiębiorcy oraz Stowarzyszenie 
Jedno Serce. 

 104 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 232,2 tys. zł, w tym 173,8 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 41,2 tys. ze zbiórek oraz 17,2 tys. 
zł z innych środków.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
artykuły chemiczne oraz odzież (10 t). 
Zorganizowano 3 transporty zebranych 
produktów do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 62 miejsca noclegowe. Na koniec 
września nocowało w nich 12 osób. 

 Znacznie więcej miejsc noclegowych – 140 
udostępniono w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których na koniec września 
korzystało 60 uchodźców.  

 Zorganizowano również transporty 60 
uchodźców z granicy.  

 Na terenie gminy oferowano pomoc 
psychologiczną, z której skorzystało ok. 400 
osób. Ponadto uczniom z Ukrainy 
zapewniono pomoc w nauce w szkole oraz w 
przedszkolu. 

 Przeprowadzono rozeznanie lokalnego rynku 
pracy, dzięki czemu 45 uchodźców zostało 
zatrudnionych na terenie gminy. 

 

Leśna Podlaska 

 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, mieszkańcy, GOPS, GOK 
oraz KGW w: Nosowie, Worgulach, Droblinie 
i Zaberbeczu, Stowarzyszenia: Otwarta Wieś i 
Agrosport (Koło Wędkarskie Sumik), 
Spółdzielnia Leśnianka, sołectwo Witulin 
wraz z Piekarnią Partner oraz jednostki OSP. 

 30 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 201,3 tys. zł, w tym 137,7 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 57,2 tys. z Ministerstwa 
Finansów na dodatkowe zadania oświatowe 
oraz 6,4 tys. zł z darowizny od partnerskiej 
gminy we Francji. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, leki i 
odzież (ok. 2 t). Zebrane produkty w 
większości zostały przekazane do PCK w 
Lublinie. Część darów była segregowana i 
dostarczana również osobom prywatnym, 
które przyjęły uchodźców. Ponadto 
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zakupiono apteczki taktyczne, które zostały 
dostarczone do miasta Izium w Ukrainie. 

 Na terenie gminy 9 osób udostępniło łącznie 
36 miejsc noclegowych w prywatnych 
domach i mieszkaniach. Na koniec września 
miejsca te nie były już wykorzystywane przez  
uchodźców. 

 Ponadto KGW wytwarzało bułki oraz 
przekąski, które dostarczano do punktu 
recepcyjnego w Chełmie. Prowadzono 
również działania integracyjne w formie 
festynów oraz warsztatów kulinarnych. 

 

Łomazy 

 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, ZHP oraz mieszkańcy. 

 69 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 186,8 tys. zł (środki przekazane 
od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie środki czystości, 
koce, ubrania, ręczniki oraz produkty 
żywnościowe pakowane. Zorganizowano 10 
transportów zebranych produktów do 
Ukrainy. 

 Na terenie gminy 25 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, w których zamieszkiwało 
łącznie 69 uchodźców. Na koniec września 
nadal korzystało z nich 11 osób. 

 

Międzyrzec Podlaski 

 Gmina miejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

miasta realizowali m.in. Urząd 
Miasta i jego jednostki organizacyjne (MOPS, 
MOK, MOSiR), Stowarzyszenie Elementum, 
Grupa Babski Międzyrzec oraz mieszkańcy. 

 812 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło ok. 1,3 mln zł, w tym 937 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 47 tys. z budżetu miasta, 45 tys. 
ze zbiórek i darowizn oraz 278 tys. zł z innych 
środków.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność 
długoterminowa, chemia, koce i śpiwory (ok. 
1 t) oraz ok. 10 t odzieży. Zorganizowano 2 
transporty zebranych produktów do Ukrainy. 

 Uchodźcy na terenie miasta nocowali w 
obiekcie zbiorowego zakwaterowania, jak 
również co najmniej 135 osób skorzystało z 
miejsc noclegowych udostępnionych w 
domach prywatnych przez 18 osób.  

 Na terenie miasta oferowano również pomoc 
psychologiczną dla uchodźców oraz wsparcie 
w znalezieniu zatrudnienia poprzez zbieranie 
w Urzędzie Miasta ofert od firm, które 
chętnie zatrudnią uchodźców. 

 

Międzyrzec Podlaski 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOK, Gminna 
Biblioteka Publiczna, jednostki OSP, 
stowarzyszenia oraz mieszkańcy. 

 304 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1 mln zł, w tym 724 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 12 tys. z budżetu gminy, 4,6 tys. 
ze zbiórek oraz 278 tys. zł z Funduszu Pomocy 
na zadania oświatowe.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność (2,3 
tys. szt.), środki czystości (1,1 tys. szt.), 
ubrania oraz środki opatrunkowe. Zebrane 
produkty były segregowane, a następnie 
dostarczane do osób prywatnych, które 
przyjęły uchodźców.  

 Na terenie gminy 28 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 259 osób.   

 Zorganizowano transport ok. 20 uchodźców z 
granicy. 

 W celu wsparcia zatrudnienia, przedsiębiorcy 
kierowali oferty bezpośrednio do uchodźców. 
Na terenie gminy pracę podjęło ok. 15 
obywateli Ukrainy. 

 Ponadto zorganizowano zajęcia dla dzieci 
ukraińskich w świetlicach. 
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Piszczac 

 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, szkoły, KGW oraz 
mieszkańcy. 

 34 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 135 tys. zł, w tym 111 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 24 tys. zł z Ministerstwa 
Finansów na zadania oświatowe.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność (ok. 
900 kg), leki oraz ubrania. Zorganizowano 2 
transporty zebranych produktów do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 8 osób udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
22 osób. Na koniec września mieszkało w nich 
7 uchodźców. 

 

Rokitno 

 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, mieszkańcy, GOPS, 
Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie oraz 
KGW. 

 14 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 66 tys. zł (środki od Wojewody 
Lubelskiego).  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
higieniczne, środki czystości, odzież, koce, 
śpiwory, zabawki. 

 Na terenie gminy 20 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 16 
uchodźców. Na koniec września mieszkały 4 
osoby. 

 Pracownicy GOPS w Rokitnie oferowali 
pomoc socjalną obywatelom Ukrainy. 

 

Rossosz 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOK, Zespół Placówek 
Oświatowych w Rossoszu, Parafia Rossosz, 
przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. 

 20 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 68,5 tys. (środki od Wojewody 
Lubelskiego). 

 Gminny Ośrodek Kultury przy udziale szkoły 
oraz sklepów zorganizował zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
produkty żywnościowe, środki higieny 
osobistej oraz środki czystości.   

 Na terenie gminy 6 osób udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 2 
uchodźców.   

 Ponadto GOK wraz z Urzędem Gminy oraz 
Zespołem Placówek Oświatowych, przy 
wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców 
zorganizował akcję, podczas której 
przygotowano 1200 paczek z pomocą 
żywnościową, która trafiła do potrzebujących 
osób na granicy PL-UA. 

 

Sławatycze 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, mieszkańcy oraz Wspólna Chata 
Spółdzielnia Socjalna Tuczna. 

 126 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 621,2 tys. zł, w tym 521,2 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 100 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność 
długoterminowa, środki higieny osobistej, 
leki oraz ubrania. Zbierane produkty były 
przekazywane na bieżąco uchodźcom oraz 
dostarczone do Ukrainy. 

 Ponadto zorganizowano transport 40 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 9 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania, z których 
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skorzystało 120 osób. Na koniec września 
mieszkało tam nadal 49 obywateli Ukrainy. 
Ponadto 9 osób udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
ok. 180 uchodźców. 

 W celu wsparcia zatrudnienia, przedsiębiorcy 
kierowali oferty bezpośrednio do uchodźców. 
Część z nich podjęła pracę sezonową na 
terenie gminy. 

 Gmina przystąpiła do projektu „Lubelskie 
pomaga Ukrainie” realizowanego przez ROPS 
w Lublinie, w ramach którego pomocy 
psychologicznej udzielono 42 osobom. 
Ponadto zorganizowano działania 
integracyjne w formie wycieczki oraz udziału 
w wydarzeniach kulturalnych. 

 

Sosnówka 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOK, jednostki OSP, 
szkoły podstawowe, KGW oraz mieszkańcy. 

 17 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 67,8 tys. zł (środki od Wojewody 
Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze, higieniczne, odzież oraz produkty 
dla dzieci.  

 Na terenie gminy 6 osób udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie  
30 uchodźców.  

 

Terespol 

 Gmina miejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

miasta realizowali m.in. Urząd 
Miasta, OSP Terespol oraz 
mieszkańcy. 

 88 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło ok. 179,2 tys. zł, w tym 167,5 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 11,7 tys. zł z budżetu miasta. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania, 
artykuły higieniczne oraz żywność. 
Zorganizowano 3 transporty zebranych 
produktów do Ukrainy. 

 Na terenie miasta udostępniono 45 miejsc 
noclegowych w obiekcie zbiorowego 
zakwaterowania, z których skorzystało 53 
uchodźców. Ponadto 3 osoby udostępniły 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
ok. 50 uchodźców (na koniec września 
mieszkały tam 3 os). 

 

Terespol 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, mieszkańcy oraz Bank 
Żywności. 

 3 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 114,5 tys. zł, w tym 112,9 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 1,6 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składała się głównie żywność. 
Zorganizowano 10 transportów zebranych 
produktów do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 14 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
ok. 39 uchodźców. Na koniec września 
mieszkało w nich 3 obywateli Ukrainy. 

 Ponadto na terenie gminy oferowano pomoc 
psychologiczną dla potrzebujących 
uchodźców. 

 

Tuczna 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 24 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 102 tys. zł (środki od Wojewody 
Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składała się głównie odzież dla dzieci 
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oraz 40 kompletów pościeli (kołdry, poduszki, 
koce, poszewki). Zorganizowano 3 transporty 
zebranych produktów do Ukrainy. 

 Ponadto zorganizowano transport 3 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy 5 osób udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
24 uchodźców.  

 

Wisznice 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, GOKiO, Gminna 
Biblioteka w Wisznicach, Stowarzyszenie 
Razem dla Gminy Wisznice, Gmina partnerska 
Airvault z Francji oraz mieszkańcy. 

 61 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 268,8 tys. zł, w tym  215,6 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 23,2 tys. z budżetu gminy oraz 
30 tys. zł ze zbiórek od mieszkańców, 
fundacji, przedsiębiorców, itp. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie środki czystości 
oraz pieluchy, art. spożywcze (150 op. 
zbiorczych), ubrania, pościel, środki 
opatrunkowe, leki, a także meble (6 szt.) i 
sprzęt AGD (4 szt.). Zorganizowano 8 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto korzystając z 3 pojazdów gminnych i 
9 prywatnych zorganizowano transporty 120 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 5 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujących 50 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 45 
uchodźców. Na koniec września mieszkało 
tam 8 obywateli Ukrainy. Ponadto 13 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 44 uchodźców (na koniec 
września 8 osób). 

 Ponadto świadczono wsparcie w 
poszukiwaniu zatrudnienia na portalach oraz 
tłumaczenie ofert na język ukraiński, a także 

w zakresie organizacji transportu do pracy. 
Dzięki podjętym działaniom 14 uchodźców 
podjęło zatrudnienie przy pracach 
sezonowych. 

 Na terenie gminy świadczono różnorodną 
pomoc, w tym m.in. przy składaniu wniosków 
na przysługujące uchodźcom świadczenia, 
tłumaczeniu dokumentów urzędowych, 
transporcie do miasta powiatowego do 
lekarzy specjalistów oraz do szpitala. 
Zorganizowano  również koncert „Solidarni z 
Ukrainą” przy udziale uchodźców 
przebywających na terenie gminy, 
prowadzono lekcje języka polskiego, zajęcia 
dla dzieci w GOKiO, wyświetlano filmy w 
języku ukraińskim, a także świadczono pomoc 
techniczną w budynkach zamieszkałych przez 
uchodźców. 

 

Zalesie 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 56 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 207,3 tys. zł, w tym  203,3 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 4 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składała się głównie żywność. 

 Na terenie gminy 10 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
62 uchodźców.  
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4.4. Powiat biłgorajski 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 14 gmin:  

• Aleksandrów 

• m. Biłgoraj 

• Biłgoraj 

• Biszcza 

• Frampol 

• Goraj, 

• Józefów 

• Księżpol 

• Łukowa 

• Obsza 

• Potok Górny 

• Tarnogród 

• Tereszpol 

• Turobin 
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Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 

 Łączna wielkość wsparcia finansowego 
przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 3,3 mln zł, w tym 3 mln zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 287 tys. zł ze zbiórek.  

 Starostwo zorganizowało zbiórki darów 
rzeczowych m.in. żywności długoterminowej, 
środków czystości i higieny osobistej, które 
gromadzone były w Powiatowym hubie 
magazynowym utworzonym w Biłgoraju. 
Zorganizowano transport pomocy rzeczowej 
do Ukrainy. 

 Starostwo zorganizowało transport 12 
uchodźców z granicy.  

 Jednostki podległe samorządowi powiatu 
udostępniły na potrzeby uchodźców Internat 
ZSBiO w Biłgoraju oferujący 470 miejsc 
noclegowych. Z noclegu skorzystało 1030 
uchodźców. Na koniec września 
zamieszkiwało tam 137 osób. 

 Ponadto Dom Pomocy Społecznej zapewnił 
opiekę niepełnosprawnym obywatelom 
Ukrainy. 

 

Aleksandrów 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły 
oraz mieszkańcy. 

 78 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 197,5 tys. zł, w tym  193,5 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 4 tys. z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie odzież, obuwie, 
koce, środki i artykuły higieniczne, leki oraz 
artykuły żywnościowe. Zorganizowano 4 
transporty pomocy rzeczowej do Ukrain. 

 Ponadto mieszkańcy gminy pomagali przy 
transportowaniu uchodźców z granicy 
korzystając z prywatnych samochodów. 

 Na terenie gminy świadczono pomoc w 
poszukiwaniu zatrudnienia przekazując 
zainteresowanym osobom oferty z PUP oraz 
od lokalnych gospodarzy i przedsiębiorców. 
Ok. 5 osób podjęło pracę na terenie gminy. 

 Udzielano także pomocy m.in. przy składaniu 
wniosków na przysługujące uchodźcom 
świadczenia, zapewniono odzież i posiłki, a 
także pomoc w codziennym funkcjonowaniu. 

 

m. Biłgoraj 

 Gmina miejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

miasta realizowali m.in. Urząd 
Miasta, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalne, Biłgorajskie Centrum 
Kultury, PCK, MOPS oraz mieszkańcy. 

 710 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło ok. 2,6 mln zł, w tym 2,3 mln zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 55 tys. z budżetu miasta oraz 
291 tys. ze zbiórek od mieszkańców, fundacji 
oraz przedsiębiorców. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, środki czystości, zabawki oraz 
karma dla zwierząt. Zorganizowano 14 
transportów zebranych produktów do 
Ukrainy. 

 Ponadto mieszkańcy zorganizowali 
transporty uchodźców z granicy. 

 Na terenie miasta udostępniono 150 miejsc 
noclegowych w 2 obiektach zbiorowego 
zakwaterowania, utworzonych przez 
Starostwo Powiatowe oraz UMWL. Ponadto 
UM Biłgoraj udostępnił 3 lokale mieszkalne 
stanowiące własność gminy 3 ukraińskim 
rodzinom (11 osób). Łącznie z noclegów 
skorzystało 224 uchodźców. Ponadto 162 
osoby udostępniły miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 785 uchodźców.  

 W ramach Projektu „Lubelskie Pomaga 
Ukrainie” oferowano pomoc psychologiczną, 
z której skorzystały 2 osoby. 

 Ponadto świadczono wsparcie w 
poszukiwaniu zatrudnienia za 
pośrednictwem PUP, w którym utworzono 
Punkt Informacyjny przeznaczony dla 
obywateli Ukrainy. Pośrednicy pracy 
posługujący się językiem polskim i ukraińskim 
udostępniali oferty z terenu miasta Biłgoraj, 
powiatu biłgorajskiego, a także całego kraju i 
zagranicy w ramach sieci EURES. 
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Zorganizowano w Punkcie Informacyjnym 
Dzień Otwarty dla Obywateli Ukrainy 
zainteresowanych uzyskaniem informacji o 
lokalnym rynku prac, możliwościach 
uzyskania pomocy w pozyskaniu kompetencji 
i doświadczenia zawodowego oraz o formach 
wsparcia ofertowanych przez urząd. W 
efekcie prowadzonych działań 16 osób z m. 
Biłgoraj zarejestrowanych jako bezrobotne 
podjęło pracę, 27 pracodawców z miasta i 
powiatu zgłosiło zatrudnienie 147 
pracowników z Ukrainy oraz 9 
przedsiębiorców złożyło oświadczenia o 
powierzeniu pracy 23 uchodźcom. 

 

Biłgoraj 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizował m.in. Urząd Gminy, OSP: 
Kajetanówka, Dąbrowica, Gromada, szkoły, 
Parafia Rzymskokatolicka w Bukowej oraz 
mieszkańcy. 

 265 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 806,5 tys. zł, w tym 713,5 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 93 tys. z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
artykuły spożywcze, środki czystości, odzież, 
koce, pościel, lekarstwa (25t). Zorganizowano 
7 transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto przewieziono 3 uchodźców z 
granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 24 
miejsca noclegowe, z których skorzystało 25 
uchodźców. Ponadto 46 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
197 uchodźców. Na koniec września 
zamieszkiwały tam 24 osoby. 

 Ponadto udzielono wsparcia w poszukiwaniu 
zatrudnienia organizując dowóz na rozmowy 
kwalifikacyjne oraz pomoc w tłumaczeniu 
ofert na język ukraiński. Dzięki podjętym 
działaniom 4 osoby znalazły pracę na terenie 
gminy Biłgoraj. 

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 

pomoc psychologiczną udzieloną 20 osobom, 
transport do lekarza, zakup lekarstw, pomoc 
w założeniu konta bankowego oraz pomoc 
tłumacza. 

 

Biszcza 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, jednostki OSP: Bukowina, 
Biszcza I, Biszcza II, Gózd Lipiński, 
Stowarzyszenie Ziemi Biskiej, Szkoła 
Podstawowa w Bukowinie im. Hetmana Jana 
Zamoyskiego, Samorządowy Zespół Szkolny 
im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, 
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Goździe Lipińskim oraz mieszkańcy. 

 123 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 573,2 tys. zł, w tym 571,8 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 1,4 tys. ze zbiórek od 
mieszkańców, fundacji i przedsiębiorców. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
artykuły medyczne, leki, chemia, środki 
czystości, ubrania, zabawki, pościel, obuwie, 
pampersy oraz żywność (7 palet). 
Zorganizowano 3 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 27 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
129 uchodźców (na koniec września 
przebywało 37 os.). 

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
pomoc psychologiczną, współpracę z PCK w 
Lublinie w zakresie przygotowania wyprawek 
szklonych dla dzieci uchodźców, 
przekazywanie informacji dotyczących 
możliwości uzyskania pomocy z Fundacji 
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 
oraz zakup obiadów w szkołach 
podstawowych dla dzieci uchodźców. 
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Frampol 

 Gmina miejsko - wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej we Frampolu, wolontariusze z 
grupy CZEMU oraz mieszkańcy. 

 76 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 171,8 tys. zł, w tym 117,8 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 3 tys. ze zbiórek od 
mieszkańców, fundacji i przedsiębiorców oraz 
51 tys. z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
żywność oraz środki higieniczne (4 palety).  

 Udostępniono 18 miejsc noclegowych w 
obiekcie zbiorowego zakwaterowania, z 
których skorzystało 22 uchodźców. Ponadto 
15 osób udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 74 uchodźców (na koniec 
września przebywały 4 os.). 

 Ponadto udzielono wsparcia w poszukiwaniu 
zatrudnienia za pośrednictwem miejscowej 
społeczności, dzięki czemu 1 osoba znalazła 
pracę na terenie gminy. 

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in 
pomoc psychologiczną udzieloną 20 
uchodźcom, zapewnienie dostępu do lekarzy, 
organizację zajęć edukacyjnych i 
przedszkolnych oraz inne atrakcje 
umożliwiające kontakt z rówieśnikami 
poprzez gry i zabawy.  

 

Goraj 

 Gmina miejsko - wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Miasta, Stowarzyszenie Kobiet 
Goraja - Kobieta Aktywna, KGW w Goraju, 
Grupa Nieformalna Cebularze, 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych- 
Zagrodzanie oraz mieszkańcy. 

 1 uchodźca uzyskał numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 682,5 tys. zł, w tym 682 tys. zł z 

Funduszu Pomocy oraz 0,5 tys. z budżetu 
miasta. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
produkty żywnościowe i chemia gospodarcza. 
Zorganizowano 4 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 9 osób udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
29 uchodźców (na koniec września 
przebywała 1 os.). 

 

Józefów 

 Gmina miejsko - wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Miasta, Caritas, 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie 
„Podaj Dłoń”, OSP w Józefowie oraz 
mieszkańcy. 

 273 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,2 mln zł, w tym 506,2 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 520,6 z budżetu gminy, 11 tys. ze 
zbiórek od mieszkańców, fundacji i 
przedsiębiorców oraz 162,2 tys. z innych 
źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
odzież, artykuły higieniczne i przemysłowe 
oraz artykuły spożywcze. Zorganizowano 6 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Zorganizowano również transporty 50 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 4 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 132 
miejsca noclegowe, z których skorzystało 
łącznie 329 uchodźców. Na koniec września 
mieszkało 61 osób. Ponadto 93 osoby 
udostępniły miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 389 uchodźców (na koniec 
września 15 os.). 

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
zatrudnienia, poszukując pracodawców 
mogących zatrudnić uchodźców, a także 
zorganizowano kursy, szkolenia oraz naukę 
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języka polskiego. Dzięki podjętym działaniom 
6 osób podjęło pracę na terenie gminy. 

 

Księżpol 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizował m.in. Urząd Gminy, szkoły 
podstawowe, GOPS, GOK, Centrum Usług 
Wspólnych, Parafie Rzymskokatolickie w: 
Majdanie Starym i Księżpolu, OSP oraz 
mieszkańcy. 

 222 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 211,7 tys. zł, w tym 199,7 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 12 tys. ze zbiórek od 
mieszkańców, fundacji i przedsiębiorców.  

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
produkty spożywcze, środki higieny osobistej, 
koce, pościel oraz odzież.  

 Udostępniono obiekt zbiorowego 
zakwaterowania oferujący 37 miejsc 
noclegowych, z których skorzystało łącznie 57 
uchodźców. Ponadto 31 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
159 uchodźców. Na koniec września 
mieszkało 59 osób. 

 Ponadto udzielono wsparcia w poszukiwaniu 
zatrudnienia przy pracach sezonowych w 
gospodarstwach rolnych. Dzięki podjętym 
działaniom 80 osób znalazło pracę na terenie 
gminy. 

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
udzielanie pomocy społecznej oraz wsparcia 
w zakresie szkolnictwa dla dzieci.  

 

Łukowa 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizował m.in. Urząd Gminy, 
Stowarzyszenie Kobiet Łukowskich oraz 
mieszkańcy. 

 285 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 900,3 tys. zł, w tym 800,3 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 

Lubelskiego, 50 tys. ze zbiórek, a pozostałe 
środki z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
żywność, artykuły gospodarstwa domowego 
oraz odzież. Zorganizowano transporty 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 90 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
494 uchodźców. 

 

Obsza 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, KGW, OSP oraz mieszkańcy. 

 270 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 530 tys. zł, w tym 503,2 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 5 tys. z budżetu gminy oraz 21,8 
tys. z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
odzież, żywność, kosmetyki, zabawki, 
artykuły higieniczne.  

 Ponadto zorganizowano transport 7 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy 39 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
183 uchodźców. 

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
przygotowywanie paczek żywnościowych 
oraz dowożenie suchego prowiantu do 
punktu recepcyjnego. 

 

Potok Górny 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 18 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 62,2 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 
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 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
artykuły spożywcze oraz chemia gospodarcza 
(ok. 1t). 

 Na terenie gminy 5 osób udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
22 uchodźców. Na koniec września mieszkało 
7 osób. 

 

Tarnogród  

 Gmina miejsko - wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Miasta, Stowarzyszenie - Klub 
Kobiet Aktywnych Tarnogród, KGW z: 
Luchowa Górnego, Luchowa Dolnego, 
Różańca Pierwszego, Szkolny Klub 
Wolontariatu działający przy Szkole 
Podstawowej w Tarnogrodzie, Fundacja Terra 
Tarnogrodensis, Grupa Eksploratorzy 
Tarnogród działająca przy Tarnogrodzkim 
Towarzystwie Regionalnym, jednostki OSP: 
Tarnogród, Wola Różaniecka, Różaniec 
Pierwszy, Luchów Dolny i Luchów Górny oraz 
mieszkańcy. 

 550 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,44 mln zł, w tym 822,9 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 621 tys. z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
odzież, kołdry, poduszki, koce, śpiwory, 
pościel, ręczniki, wyposażenie punktu dla 
uchodźców, środki czystości, 
długoterminowa żywność, artykuły higieny 
osobistej, środki opatrunkowe, leki 
(kilkadziesiąt ton). Zorganizowano 7 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto zorganizowano transport 40 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 80 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
287 uchodźców. Na koniec września 
przebywało tam 39 obywateli Ukrainy. 
Ponadto 51 osób udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 

mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
350 uchodźców (na koniec września 67 os.). 

 Ponadto udzielono wsparcia w poszukiwaniu 
zatrudnienia współpracując z PUP w Biłgoraj 
oraz kontaktując prywatnych 
przedsiębiorców i okolicznych gospodarstw 
rolnych z Punktem dla Uchodźców. Dzięki 
podjętym działaniom 4 osoby podjęły pracę 
na terenie gminy, a 20 wykonywało zlecone 
prace sezonowe. 

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
pomoc psychologiczną, z której skorzystały 4 
osoby, sfinansowanie wyjazdu dzieci z 
opiekunami z Punktu dla Uchodźców w 
Tarnogrodzie do Zoo w Zamościu przez Klub 
Kobiet Aktywnych Tarnogród, zakup żywności 
i leków dla uchodźców przez Fundację Terra 
Tarnogrodensis, zorganizowanie warsztatów 
kulinarnych dla podopiecznych Punktu przez 
Klub Kobiet Aktywnych Tarnogród. 

 

Tereszpol 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 95 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 293,6 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
produkty żywnościowe i higieniczne.  

 Na terenie gminy przeznaczono na potrzeby 
uchodźców obiekt zbiorowego 
zakwaterowania oferujący 25 miejsc 
noclegowych. Ponadto 16 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
103 uchodźców. Na koniec września 
mieszkało 18 osób. 

 Ponadto na terenie gminy zorganizowano 
zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 
szkolnym. 
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Turobin 

 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, OSP, sklepy, przedsiębiorstwa oraz 
mieszkańcy. 

 79 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 192,3 tys. zł, w tym 172,3 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 2 tys. z budżetu gminy. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
żywność, odzież, pościele, kołdry, leki, 
chemia.  

 Ponadto przewieziono 12 uchodźców z 
granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 65 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
łącznie 65 uchodźców. Na koniec września 
zamieszkiwały tam 3 osoby. Ponadto 
mieszkańcy udostępnili miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach. 

 Ponadto pracownicy Urzędu Gminy udzielali 
wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia 
kontaktując pracodawców z uchodźcami. 

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
pomoc w organizacji transportu do lekarzy, 
na rehabilitację oraz na dworce kolejowe, 
pomoc w załatwieniu spraw urzędowych oraz 
załatwianiu spraw codziennych. 
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4.5. Powiat chełmski 

 

 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 15 gmin:  

• Białopole  

• Chełm 

• Dorohusk 

• Dubienka 

• Kamień 

• Leśniowice 

• Rejowiec 

• m. Rejowiec Fabryczny  

• Rejowiec Fabryczny 

• Ruda Huta 

• Sawin 

• Siedliszcze 

• Wierzbica 

• Wojsławice  

• Żmudź 
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Starostwo Powiatowe w Chełmie 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 7,9 mln zł.  

 Jednostki podległe samorządowi powiatu 
udostępniły na potrzeby uchodźców łącznie 
69 obiektów zbiorowego zakwaterowania, 
dysponujących łącznie ok. 2 tys. miejsc 
noclegowych. Średnio codziennie korzystało z 
nich ok 535 osób, co daje ponad 117 tys. 
osobodoby zakwaterowania. Na koniec 
września przebywało w nich 277 uchodźców.  

 Ponadto oferowano pomoc osobom 
niepełnosprawnym poprzez zakwaterowanie 
w DPS, a także sfinansowano zakup leków dla 
osób nie posiadających środków 
finansowych.  

 

Białopole 

 Gmina wiejska.  
 W pomoc uchodźcom na terenie 

gminy włączył się m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 95 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 476 tys. zł, w tym 143 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 10 tys. zł z budżetu gminy, 50 
tys. zł ze zbiórek oraz 273 tys. zł z innych 
środków.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składała się głównie żywność (ok. 3 
t), środki czystości (300 kg), odzież, drobny 
sprzęt AGD (10 szt.), środki higieny osobistej 
(200 kg), pościel i ręczniki (200 kg).  

 Zorganizowano transport 110 uchodźców z 
granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono 64 miejsca 
noclegowe w obiekcie zbiorowego 
zakwaterowania, z których skorzystało 
łącznie 161 uchodźców. Ponadto 12 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 63 uchodźców.  

 Wsparcie w znalezieniu pracy opierało się 
głównie na rozpowszechnianiu ulotek 
informacyjnych. Ponadto świadczono opiekę 
medyczną oraz dowóz do miejsc transportu 
zbiorowego (dworce PKS oraz PKP). 

 

Chełm  
 Gmina wiejska. 
 W pomoc uchodźcom na 

terenie gminy włączył się m.in. 
Urząd Gminy oraz mieszkańcy. 

 494 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 2,6 mln zł, w tym 1,66 mln zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 16,4 tys. zł z budżetu gminy oraz 
923,6 tys. zł z innych środków.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składała się głównie odzież, środki 
czystości i higieny oraz żywność z długim 
terminem przydatności (ok. 4,5t).  

 Na terenie gminy udostępniono 50 miejsc 
noclegowych w 6 obiektach zbiorowego 
zakwaterowania, z których skorzystało 
łącznie 751 uchodźców. Na koniec września 
przebywało tam 31 osób. Ponadto 114 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 564 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 10 os.). 

 Wsparcie w znalezieniu pracy opierało się 
głównie na rozpowszechnianiu ulotek 
informacyjnych oraz pomocy opiekunów 
obiektów zbiorowego zakwaterowania. 
Dzięki tym działaniom 5 osób podjęło prace 
dorywcze na terenie gminy.  

 Ponadto świadczono opiekę medyczną oraz 
dowóz do miejsc transportu zbiorowego 
(dworce PKS oraz PKP). 

 

Dorohusk 
 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, OSP, KGW, Caritas, PAH, KSW, 
przedsiębiorcy m.in. Rodowita z Roztocza, 
Cisowianka, Tezet Gaz, Gas Pol S.A., Zespół 
Szkolno-Przedszkolny z Dorohuska, Toi Toi, 
Fundacja Mali Szczęśliwi z Lublina, Fundacja 
Ocalenie oraz liczni wolontariusze i 
mieszkańcy. 

 275 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,7 mln zł, w tym 268,5 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
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Lubelskiego, 8,6 tys. zł ze zbiórek oraz 1,4 mln 
zł z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
żywność, słodycze, środki higieny osobistej. 
Zorganizowano transporty pomocy rzeczowej 
do Ukrainy. 

 Ze względu na lokalizację w rejonie przejścia 
granicznego regularnie organizowano 
transport uchodźców za pośrednictwem 
straży pożarnej oraz Policji. Wykorzystano do 
tego celu 67 autobusów, 590 busów PSP, 184 
pojazdy OSP oraz 69 autobusów Policji. 
Łącznie przetransportowano ponad 71 tys. 
uchodźców. 

 Na terenie gminy 52 osoby udostępniły 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
696 uchodźców. Na koniec września 
przebywało 17 osób. 

 Najistotniejszym działaniem realizowanym na 
terenie gminy było prowadzenie punktu 
recepcyjnego. Ponadto przy przejściu 
granicznym wolontariusze, Caritas oraz PAH 
organizowali pomoc rzeczową. Wszystkim 
potrzebującym uchodźcom udzielano 
pomocy psychologicznej. 

 

Dubienka 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, Parafia 
Rzymskokatolicka, Stowarzyszenia, OSP, 
harcerze oraz mieszkańcy. 

 70 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 12 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
artykuły spożywcze, środki higieniczne i 
odzież.  

 Na terenie gminy 35 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
ok. 70 uchodźców.  

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
dowożenie gorących posiłków, paczek z 
żywnością, artykułami pierwszej potrzeby 

oraz pomoc w odnalezieniu się w nowej 
sytuacji. 

 

Kamień 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP, szkolne 
koła Caritas, ZHP, Stowarzyszenie Kobiet 
Gminy Kamień, Parafia Rzymsko-Katolicka w 
Kamieniu, KGW w Strachosławiu, lokalni 
przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. 

 110 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 406,2 tys. zł, w tym 264,8 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 21 tys. zł z budżetu gminy oraz 
120,4 tys. z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
produkty spożywcze oraz środki czystości i 
higieny osobistej.  

 Zorganizowano również transport 454 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 75 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
łącznie 505 uchodźców. Na koniec września 
przebywały tam 4 osoby. Ponadto osoby 
prywatne udostępniły 25 miejsc noclegowych 
w mieszkaniach i domach, z których 
skorzystało łącznie 189 uchodźców.  

 Wśród pozostałych działań realizowanych na 
terenie gminy należy wymienić m.in. 
organizację transportu do punktów 
medycznych, na dworzec oraz do placówek 
handlowych. 

 

Leśniowice 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, Fundacja Triada, 
Fundacja Przytulisko oraz mieszkańcy. 

 225 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 504 tys. zł, w tym 271,9 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 4,1 tys. zł ze zbiórek od 
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mieszkańców, fundacji i przedsiębiorców oraz 
228 tys. zł z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
artykuły higieniczne, ubrania oraz żywność. 
Zorganizowano 7 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 131 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
250 uchodźców. Ponadto 16 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 155 uchodźców.  

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
organizację zajęć kulturalno-sportowych dla 
dzieci. 

 

Rejowiec 
 Gmina miejsko - wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Miasta oraz mieszkańcy. 

 341 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 386 tys. zł, w tym 274,3 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 3 tys. z budżetu miasta oraz 
108,7 tys. zł z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
odzież, buty, produkty higieniczne oraz 
żywność. Zorganizowano 150 transportów 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto zorganizowano transporty ok. 5 tys. 
uchodźców z granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 400 
miejsc noclegowych, z których skorzystało ok. 
7 tys. uchodźców. Ponadto 20 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 84 uchodźców (na koniec 
września mieszkały 2 os.). 

 Na terenie DPS w Rejowcu udzielano pomocy 
psychologicznej ok. 500 osobom. 

 Ponadto udzielono wsparcia w poszukiwaniu 
zatrudnienia przekazując zgłoszenia 
zapotrzebowania na pracę do okolicznych 
przedsiębiorców, współpracując z PUP w 

Chełmie oraz poprzez indywidualne kontakty 
z osobami mogącymi zatrudnić uchodźców. 
Dzięki podjętym działaniom 20 osób podjęło 
pracę na terenie gminy. 

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in 
pomoc w znalezieniu zakwaterowania i 
zapewnienie bezpłatnego wyżywienia, 
organizacja transportu do innych rejonów 
Polski i Europy, objęcie opieką medyczną, 
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w 
ZUS, OPS, ścisła współpraca z konsulem 
Ukrainy, nauka języka polskiego w GOK, 
umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego 
przez dzieci z Ukrainy, organizacja czasu 
wolnego dla uchodźców oraz integracja 
młodzieży przy współpracy z Parafią lokalną i 
Parafią Prawosławną w Chełmie oraz 
szkołami. 

 

m. Rejowiec Fabryczny 
 Gmina miejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

miasta realizowali m.in. Urząd 
Miasta, Fundacja Rejowca 
Fabrycznego oraz mieszkańcy. 

 276 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło ok. 360 tys. zł, w tym 125,5 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 15 tys. z budżetu miasta, 10,5 
tys. zł ze zbiórek oraz 209 tys. zł z innych 
źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie środki higieny 
osobistej. 

 Zorganizowano również transport 12 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 44 miejsca 
noclegowe w obiekcie zbiorowego 
zakwaterowania. Skorzystało z nich 81 
uchodźców. Ponadto 5 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
23 uchodźców (na koniec września mieszkało 
10 os.). 

 Ponadto zorganizowano wsparcie w 
uzyskaniu zatrudnienia poprzez pomoc w 
rozmowach kwalifikacyjnych. Dzięki 
podjętym działaniom 6 osób podjęło pracę na 
terenie gminy. 
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 Wśród innych działań realizowanych na 
terenie gminy można wymienić m.in. pomoc 
psychologiczną, z której skorzystało 20 osób, 
pomoc medyczną oraz naukę języka 
polskiego. 

 

Rejowiec Fabryczny 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Fundacja  
„Z Sercem”, KGW z terenu gminy oraz 
mieszkańcy. 

 249 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 525,1 tys. zł, w tym 144,1 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 25,1 tys. zł z budżetu gminy oraz 
355,9 tys. zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie środki higieny 
osobistej, żywność oraz pościel.  

 Na terenie gminy udostępniono 75 miejsc 
noclegowych w 2 obiektach zbiorowego 
zakwaterowania. Skorzystało z nich 345 
uchodźców. Na koniec września przebywały 
tam 4 osoby. Ponadto 10 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
29 uchodźców (na koniec września 3 os.). 

 Inne działania realizowane na terenie gminy 
obejmują m.in. pomoc lekarską oraz zakup 
leków. 

 

Ruda Huta 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, GOK w Rudzie-Kolonii, 
Biblioteka Publiczna, OPS, Stowarzyszenie 
Miłośników Gminy Ruda-Huta, Szkoła 
Podstawowa w Rudzie-Hucie, Zakład Usług 
Komunalnych, jednostki OSP: Ruda Huta, 
Żalin, Leśniczówka oraz mieszkańcy. 

 120 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 554,4 tys. zł, w tym 511,4 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 43 tys. z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
żywność długoterminowa, odzież oraz 
artykuły higieniczne.  

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 50 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 52 
uchodźców. Na koniec września mieszkało 12 
osób. Ponadto 23 osoby udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
120 uchodźców (na koniec września 
mieszkało 7 os.). 

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
organizację wydarzeń kulturalnych, pomoc w 
rejestracji w PUP oraz w wypełnieniu 
wniosków dotyczących przysługujących 
świadczeń, pomoc w założeniu rachunków 
bankowych, organizacja wyjazdów do 
konsulatu, pomoc w umówieniu wizyt 
lekarskich, a także lekcje języka polskiego.  

 

Sawin 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, OSP, Zespół Szkół w 
Sawinie, Szkoła Podstawowa w Czułczycach 
oraz mieszkańcy. 

 150 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 599,6 tys. zł, w tym 396,1 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 4,1 tys. zł z budżetu gminy, 1 tys. 
zł ze zbiórek oraz 198,4 tys. zł z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
ubrania (1000 szt.) oraz żywność (ok. 2000 
szt.). Zorganizowano 4 transporty pomocy 
rzeczowej na Ukrainę. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 53 
miejsca noclegowe, z których skorzystało 68 
uchodźców. Na koniec września 
zamieszkiwało 8 osób. Ponadto 21 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 126 uchodźców. 
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 Ponadto udzielono wsparcia w poszukiwaniu 
zatrudnienia, dzięki czemu 1 osoba podjęła 
prace na terenie gminy. 

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
pomoc psychologiczną, z której skorzystały 3 
osoby oraz uczestniczenie dzieci w zajęciach 
organizowanych w świetlicy 
socjoterapeutycznej. 

 

Siedliszcze 
 Gmina miejsko - wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Miasta, Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Potrzebujących „Przytulisko” oraz 
mieszkańcy. 

 217 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 601,2 tys. zł, w tym 346,7 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 254,5 tys. zł z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
żywność, odzież, obuwie, środki higieny 
osobistej, środki czystości oraz zabawki.  

 Na terenie gminy udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 141 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
225 uchodźców. Ponadto 24 osoby 
udostępniły miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 121 uchodźców. Na koniec 
września przebywało tam 5 osób. 

 

Wierzbica 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 241 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 939,9 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Zorganizowano transport 200 uchodźców z 
granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono 12 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 105 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
193 uchodźców. Na koniec września 

zamieszkiwało tam 17 osób. Ponadto 34 
osoby udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 222 uchodźców.  

 

Wojsławice 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, OSP, Stowarzyszenie 
Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice oraz 
mieszkańcy. 

 188 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 583,4 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
produkty spożywcze i środki higieniczne.  

 Na terenie gminy udostępniono 7 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 220 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
791 uchodźców. Ponadto 20 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 90 uchodźców.  

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
pomoc w zakładaniu kont bankowych, 
przewóz na wizyty lekarskie oraz zakupy do 
sklepów, organizacja Dnia Dziecka, spotkania 
integracyjne dzieci w szkole podstawowej. 

 

Żmudź 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, KGW, OPS, GCK oraz 
mieszkańcy. 

 72 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 162,7 tys. zł, w tym 121,4 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 41,3 tys. zł z budżetu gminy. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
żywność, środki higieny osobistej, odzież, 
pościel, koce oraz ręczniki. Zorganizowano 
transport pomocy rzeczowej na Ukrainę. 
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 Na terenie gminy 8 osób udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach, z których 
skorzystało łącznie 47 uchodźców. Na koniec 
września przebywały tam 4 osoby. 

 Ponadto udzielono wsparcia w poszukiwaniu 
zatrudnienia za pośrednictwem PUP. Jedna 
osoba podjęła pracę na terenie gminy. 

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
świadczenie pomocy humanitarnej. 
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4.6. Powiat hrubieszowski 

 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 8 gmin:  

 

• Dołhobyczów  

• Horodło 

• Hrubieszów 

• m. Hrubieszów 

• Mircze 

• Trzeszczany 

• Uchanie 

• Werbkowice 
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Starostwo Powiatowe w 
Hrubieszowie 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 787 tys. zł, w tym 537 tys. ze 
środków od Wojewody Lubelskiego, 120 tys. 
z budżetu powiatu, 30 tys. ze zbiórek oraz 100 
tys. z innych źródeł. 

 Na terenie powiatu utworzono magazyn przy 
punkcie recepcyjnym w Hrubieszowie, w 
którym gromadzono produkty ze zbiórek. 
Zgromadzono ok. 500t żywności, artykułów 
higieny osobistej oraz odzieży.  

 Do Starostwa przekazywane były dary 
rzeczowe zebrane przez Urzędy Gmin. 
Najczęściej były to produkty żywnościowe, 
artykuły higieniczne, koce, śpiwory oraz 
latarki.  

 Do innych działań wspierających uchodźców 
należy zaliczyć m.in. rozdzielanie żywności 
oraz darów rzeczowych, a także 
organizowanie pomoc medycznej i 
weterynaryjnej. 

 

Dołhobyczów 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP: 
Chłopiatyn, Dołhobyczów, Honiatyn, 
Horodyszcze, Horoszczyce, Hulcze, 
Przewodów, Sulimów, Witków, Żabcze, 
Żniatyn, sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich,  
Stowarzyszenie AKTYWNI w Przewodowie, 
Dołhobyczowskie Stowarzyszenie 
Regionalne, lokalni przedsiębiorcy oraz 
mieszkańcy. 

 131 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,2 mln zł, w tym 209 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 1mln zł z innych źródeł 
(Fundusz Pomocy, UMWL). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
słodycze, pampersy, środki higieniczne dla 
dzieci i dorosłych, odzież, koce, leki wraz z 
opatrunkami. Zorganizowano 150 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto zorganizowano transport 9,8 tys. 
uchodźców z granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono 6 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 180 
miejsc noclegowych. Ponadto 15 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, a 
których skorzystało 71 uchodźców. Na koniec 
września mieszkały 3 osoby. 

 Na terenie gminy funkcjonował punkt 
recepcyjny oraz jego filia. Od dnia 25.05.2022 
r. działalność punktu została zawieszona. 
Podczas jego funkcjonowania zarejestrowano 
ponad 40 tys. uchodźców. Stowarzyszenie 
AKTYWNI w Przewodowie uruchomiło 
zbiórkę pieniędzy na rzecz uchodźców z 
Ukrainy. Organizowano transporty 
humanitarne na terytorium Ukrainy poprzez 
osoby prywatne.  

 

Horodło 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, OSP, KGW, GOK, 
Biblioteki Publiczne, szkoły, parafie, sołectwa 
oraz mieszkańcy. 

 137 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,04 mln zł, w tym 953,3 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 5 tys. z budżetu gminy oraz 
80 tys. zł z WFOŚiGW. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
artykuły spożywcze, artykuły dla dzieci, 
artykuły chemiczne, ubrania. Zorganizowano 
transport pomocy rzeczowej na Ukrainę. 

 Ponadto zorganizowano transporty 2,1 tys. 
uchodźców z granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania przy punkcie 
recepcyjnym oferujący 120 miejsc 
noclegowych, z których skorzystało ok. 4 tys. 
uchodźców. Ponadto 41 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało łącznie 
158 uchodźców.  

 W punkcie recepcyjnym udzielano pomocy 
psychologicznej potrzebującym osobom. 
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 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
przygotowywanie posiłków w punkcie 
recepcyjnym przez Koła Gospodyń Wiejskich, 
wolontariuszy, strażaków i inne osoby. 

 

Hrubieszów 
 Gmina wiejska  
 W pomoc uchodźcom na 

terenie gminy włączył się m.in. 
Urząd Gminy, jednostki OSP, 
KGW oraz mieszkańcy. 

 378 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 553,6 tys. zł, w tym 376,6 tys. zł 
ze środków przekazane od Wojewody 
Lubelskiego, 147 tys. zł z budżetu gminy oraz 
30 tys. zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych i 
zorganizowano 6 transportów produktów do 
Ukrainy przy udziale władz ukraińskich.  

 Zorganizowano również transporty 
uchodźców z granicy korzystając z 6 
pojazdów. 

 Na terenie gminy udostępniono 6 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujących 150 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
994 uchodźców. Ponadto 298 osób 
skorzystało z miejsc noclegowych w 
prywatnych domach i mieszkaniach.  

 

m. Hrubieszów 
 Gmina miejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

miasta realizowali m.in. Urząd 
Miasta, OSPO z terenu 
powiatu hrubieszowskiego. KGW, 
Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie 
„Hrubieszów - jestem stąd” oraz mieszkańcy. 

 332 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło ok. 3,67 mln zł, w tym 3,1 mln zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 264,5 tys. zł ze zbiórek od 
mieszkańców, fundacji i przedsiębiorców oraz 
309 tys. zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność 
długoterminowa oraz odzież.  

 Na terenie miasta udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania, z którego 
skorzystało 72 tys. uchodźców. Na koniec 
września zamieszkiwały 82 osoby.  

 Istotnym działaniem realizowanym na terenie 
miasta było zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania punktu recepcyjnego. 
Potrzebującym osobom świadczono pomoc 
psychologiczną.  

 Wśród innych działań realizowanych w 
mieście było m.in. wyposażanie dzieci w 
wyprawkę szkolną. 

 

Mircze 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, służba zdrowia, Policja, 
WOT, PSP, OSP, Straż Graniczna, KGW, PCK, 
Kościół Katolicki, ZHP, przedsiębiorcy, 
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Nasz 
Dom” w Modryniu oraz mieszkańcy. 

 136 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 520,8 tys. zł, w tym 460,3 tys. ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 60,5 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe, odzież, chemia gospodarcza, 
obuwie, koce, kołdry, pościel, zabawki dla 
dzieci. 

 Zorganizowano transport 10,5 tys. 
uchodźców z granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono 6 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 377 
miejsc noclegowych, z których skorzystało ok. 
4,4 tys. uchodźców. Miejsca noclegowe 
oferowali również prywatni właściciele 
domów i mieszkań. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. pomoc psychologiczną i medyczną, 
pomoc w uzyskaniu numeru PESEL i 
świadczeń socjalnych, organizację wyjazdu do 
miast w Polsce i za granicę RP, opiekę nad 
dziećmi oraz przygotowywanie prowiantu dla 
uchodźców udających się w dalszą podróż. 
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Trzeszczany 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, OSP, KGW, 
Stowarzyszenie Animatorów Kultury oraz 
mieszkańcy. 

 23 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 68,9 tys. zł, w tym 44 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 0,7 tys. z budżetu gminy oraz 
24,2 tys. zł z innych źródeł. 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
produkty żywnościowe, środki higieny 
osobistej i odzież.  

 Ponadto zorganizowano transporty 200 
uchodźców z granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 30 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
520 uchodźców. Ponadto 4 osoby 
udostępniły miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 17 uchodźców.  

 Wśród dodatkowych działań podejmowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in 
prowadzenie wolontariatu w punktach 
zbiorowego zakwaterowania. 

 

Uchanie 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, GOK, GOPS, KGW w: 
Mojsławicach, Feliksowie, Uchaniach oraz 
mieszkańcy. 

 81 uchodźcom nadano numer PESEL. 

 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 
wyniosło ok. 267,3 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 W gminie przeprowadzono zbiórki darów 
rzeczowych, na które składały się głównie 
żywność (1 t), odzież i koce.  

 Ponadto zorganizowano transporty 50 
uchodźców z granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 60 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
326 uchodźców. Ponadto 21 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało łącznie 81 uchodźców.  

 

Werbkowice 
 Gmina wiejska  
 W pomoc uchodźcom na 

terenie gminy włączył się m.in. 
Urząd Gminy, PCK, Elewan, KGW 
oraz mieszkańcy. 

 125 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 652,9 tys. zł, w tym 624,2 tys. ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 28,7 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie odzież oraz 
artykułu spożywcze.  

 Zorganizowano transport 2,1 tys. uchodźców 
z granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 180 
miejsc noclegowych, z których skorzystało ok. 
2,3 tys. uchodźców. Ponadto 79 osób 
oferowało miejsca noclegowe w prywatnych 
domach i mieszkaniach, z których skorzystało 
319 uchodźców. 
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4.7. Powiat janowski 

 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 7 gmin:  

 

• Batorz 

• Chrzanów  

• Dzwola 

• Godziszów 

• Janów Lubelski 

• Modliborzyce 

• Potok Wielki 
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Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 3,27 mln zł, w tym 3,25 mln zł ze 
środków od Wojewody Lubelskiego, 10 tys. z 
budżetu powiatu oraz 5 tys. zł ze zbiórek. 

 Na terenie powiatu we współpracy z gminami 
przeprowadzono zbiórki darów, na które 
składały się głównie artykuły spożywcze i 
środki higieniczne. 

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 6 
obiektów zbiorowego zakwaterowania 
dysponujących łącznie 418 miejscami 
noclegowymi, z których skorzystało 500 osób. 
Na koniec września przebywało 191 
uchodźców. 

 Za pośrednictwem PUP oferowano pomoc w 
znalezieniu zatrudnienia. 

 Do innych działań wspierających uchodźców 
realizowanych na terenie powiatu należy 
zaliczyć m.in. pomoc medyczną i 
psychologiczną. 

 

Batorz 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 26 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 90 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze oraz higieny osobistej.  

 Na terenie gminy udostępniono 7 miejsc 
noclegowych w obiekcie zbiorowego 
zakwaterowania, z których skorzystało 5 
uchodźców. Ponadto 7 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 36 
uchodźców.  

 Oferowano również wsparcie w znalezieniu 
zatrudnienia kontaktując uchodźców z 
przedsiębiorcami. 

 

Chrzanów 
 Gmina wiejska  

 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 
realizowali m.in. Urząd Gminy, KGW, GOPS 
oraz mieszkańcy. 

 21 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 75 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe. Zorganizowano 2 transporty 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono na potrzeby 
uchodźców 2 obiekty zbiorowego 
zakwaterowania. Ponadto 16 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 16 uchodźców. Na koniec 
września zamieszkiwały 4 osoby. 

 

Dzwola 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OPS w Dzwoli, OSP, 
Stowarzyszenia z terenu gminy, 2 
przedsiębiorców ze Szwajcarii oraz 
mieszkańcy. 

 12 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 138,8 tys. zł, w tym 13,8 tys. ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 5 tys. zł z budżetu gminy oraz 
120 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
artykuły higieniczne, środki czystości, odzież, 
śpiwory, koce termiczne, artykuły pierwszej 
pomocy, leki, latarki, baterie, powerbanki, 
defibrylator (4 szt.) oraz agregat 
prądotwórczy.  

 Zorganizowano 5 transportów pomocy 
rzeczowej w miesiącach marzec – lipiec 2022 
r. korzystając z pojazdów strażackich. Łącznie 
przetransportowano ok. 9 t produktów. 
Ponadto przekazano 2 pojazdy 
specjalistyczne- pożarniczy i medyczny - oba 
załadowane darami pochodzącymi ze 
zbiórek.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania w remizie 
strażackiej oferujący 18 miejsc noclegowych. 
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Ponadto 1 osoba zaoferowała miejsca 
noclegowe w prywatnym domu, z których 
skorzystało 4 uchodźców. 

 

Godziszów 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 13 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 43 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie środki czystości 
oraz żywność długoterminowa.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 20 
miejsc noclegowych. Ponadto 3 osoby 
zaoferowały miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 13 uchodźców. 

 Na terenie gminy świadczono również pomoc 
psychologiczną. 

 

Janów Lubelski 
 Gmina miejsko - wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, Stowarzyszenie Klub 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
mieszkańcy. 

 405 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 685,5 tys. zł, w tym 469,7 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 18 tys. zł ze zbiórek oraz 197,8 
tys. zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
chemia, kosmetyki, ubrania, bielizna, środki 
opatrunkowe. Zorganizowano 4 transporty 
pomocy rzeczowej do Ukrainy.  

 Na terenie gminy udostępniono 6 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 350 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
350 uchodźców. Na koniec września 
mieszkało tam 150 uchodźców. Ponadto 21 
osób oferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. organizację kiermaszy.  

 

Modliborzyce 
 Gmina miejsko - wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, GOPS, Biblioteki, 
Ośrodek Kultury, parafie, szkoły, OSP, KGW 
oraz mieszkańcy. 

 107 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 279,2 tys. zł, w tym 174,5 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 11 tys. zł z budżetu gminy oraz 
93,7 tys. zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
higieniczne, proszki do prania, pampersy, 
ręczniki oraz drobne artykuły gospodarstwa 
domowego. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 36 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 18 
uchodźców. Na koniec września 
zamieszkiwały tam 2 osoby. Ponadto 10 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 75 uchodźców (na koniec 
września 12 os.). 

 Ponadto zorganizowano spotkania 
informacyjne dla osób poszukujących 
zatrudnienia. 

 Wśród dodatkowych działań realizowanych 
na terenie gminy należy wymienić m.in. 
zajęcia z języka polskiego w szkołach, zajęcia 
plastyczne i taneczne oraz pomoc w 
organizacji kiermaszu rękodzieła. 

 

Potok Wielki 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy 10 jednostek OSP, GOK oraz 
mieszkańcy. 

 44 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 147,4 tys. zł, w tym 128,6 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 18,8 tys. zł z innych źródeł. 
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 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe (5t). Zorganizowano 3 
transporty pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na potrzeby uchodźców udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 15 
miejsc noclegowych. Ponadto 6 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 46 uchodźców.  

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. pomoc psychologiczną, sfinansowanie 
posiłków dla jednego dziecka w szkole, a 
także przekazanie sprzętu ppoż. oraz 
samochodu ppoż. marki FS Lublin przez 
jednostki OSP z terenu gminy na rzecz 
Ukrainy.  
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4.8. Powiat krasnostawski 

 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 10 gmin:  

 

• Fajsławice 

• Gorzków 

• Izbica 

• Krasnystaw 

• m. Krasnystaw 

• Kraśniczyn 

• Łopiennik Górny 

• Rudnik 

• Siennica Różana 

• Żółkiewka 
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Starostwo Powiatowe w 
Krasnymstawie 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 3,37 mln zł, w tym 142,6 tys. ze 
środków od Wojewody Lubelskiego, 8,7 tys. zł 
z budżetu powiatu, 7 tys. zł ze zbiórek oraz 
3,22 mln zł z innych źródeł. 

 W Krasnymstawie wyznaczono 2 punkty 
zbierania darów: w Zespole Szkół nr 2 oraz w 
Centrum handlowy. Gromadzono głównie 
ubrania, środki czystości oraz chemię 
gospodarczą. Zorganizowano 3 transporty 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 35 
obiektów zbiorowego zakwaterowania 
dysponujących łącznie 661 miejscami 
noclegowymi, z których skorzystało 1392 
osoby. Na koniec września przebywało tam 
240 uchodźców. 

 Wsparcie w znalezieniu zatrudnienia 
obejmowało m.in. doradztwo zawodowe, w 
tym pomoc w pisaniu CV i innych 
dokumentów aplikacyjnych. Łącznie na 
terenie powiatu zatrudniono 42 uchodźców. 
Obywateli Ukrainy skierowano również do 
robót publicznych, prac interwencyjnych oraz 
na staże zawodowe.  

 

Fajsławice 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, KGW, OPS oraz 
mieszkańcy. 

 260 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 596,2 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność , 
odzież, chemia, artykuły higieniczne oraz leki. 
Zorganizowano 5 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 52 
miejsca noclegowe, z których skorzystało ok. 
5,4 tys. uchodźców. Na koniec września 
przebywało tam 15 osób. Ponadto 2 osoby 
udostępniły miejsca noclegowe w 

prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 118 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 7 os.). 

 Wsparcie zatrudnienia obejmowało 
rejestrację w PUP oraz propozycje odbycia 
stażu. Dzięki podjętym działaniom 2 osoby 
podjęły pracę na terenie gminy. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. pomoc przy składaniu wniosków na 
przysługujące uchodźcom świadczenia. 

 

Gorzków 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 55 uchodźcom nadano numer PESEL.  
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 146,9 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania. pościel, 
buty, artykuły spożywcze i higieniczne.  

 Na terenie gminy 182 osoby udostępniły 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 12 
uchodźców (na koniec września mieszkały 3 
os.). 

 

Izbica 
 Gmina miejsko – wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, OSP, KGW oraz 
mieszkańcy. 

 149 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 623,1 tys. zł, w tym 358,6 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 120,4 tys. zł z budżetu gminy, 
35,6 tys. zł ze zbiórek oraz 108,5 tys. zł z 
innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe, środki czystości, odzież, pościel 
oraz AGD.  

 Zorganizowano transport 42 uchodźców z 
granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 4 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 79 
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miejsc noclegowych, z których skorzystało 
408 uchodźców. Na koniec września 
przebywało 17 osób. Ponadto 17 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 134 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 14 os.). 

 Wsparcie zatrudnienia obejmowało 
pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy. 
Dzięki podjętym działaniom 6 osób podjęło 
pracę na terenie gminy. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. dowóz produktów ze zbiórek do miejsc 
zakwaterowania, organizację 
zakwaterowania i wyżywienia. 

 

Krasnystaw 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Stowarzyszenie 
„Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” oraz 
mieszkańcy. 

 269 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 809,8 tys. zł, w tym 789,8 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 2 tys. zł z budżetu gminy oraz 18 
tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania, 
żywność, kosmetyki o wartości ok. 20 tys. zł. 
Zorganizowano 3 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 8 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 130 
miejsc noclegowych. Na koniec września 
przebywało tam 68 uchodźców. Ponadto 25 
osób udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 91 uchodźców (na koniec 
września mieszkały 2 os.).  

 Uchodźcy poszukiwali pracy na terenie gminy 
korzystając ze wsparcia PUP oraz pomocy 
mieszkańców. 

 

m. Krasnystaw 
 Gmina miejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 

Miasta, Stowarzyszenie „Pod Napięciem”, 
Top Agrar Polska, Izba Rolnicza w Lublinie, 
Caritas oraz mieszkańcy. 

 466 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło ok. 704,1 tys. zł, w tym 613,3 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 73,8 tys. zł z budżetu gminy oraz 
17 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze, środki higieniczne oraz ubrania. 
Zorganizowano transport zebranych 
produktów do Ukrainy. 

 Na terenie miasta udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 200 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 
185 uchodźców. Na koniec września 
zamieszkiwało tam 89 osób. Uchodźcy 
korzystali również z miejsc noclegowych w 
prywatnych domach i mieszkaniach. 

 W mieście udzielano pomocy psychologicznej 
oraz zorganizowano wsparcie w znalezieniu 
zatrudnienia za pośrednictwem Urzędu 
Pracy. 

 Wśród innych działań realizowanych na 
terenie miasta należy wymienić m.in. pomoc 
w załatwianiu formalności przy składaniu 
wniosków o nadanie nr PESEL oraz 
świadczenia socjalne, organizację zajęć 
dodatkowych dla dzieci z Ukrainy oraz naukę 
języka polskiego. 

 

Kraśniczyn 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OSP, KGW oraz 
mieszkańcy. 

 86 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 188,8 tys. zł, w tym 172,8 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 16,1 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania, koce, 
środki higieny osobistej o wartości ok. 3 tys. 
zł. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 40 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 35 
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uchodźców. Ponadto 15 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 70 
uchodźców. 

 Wśród innych działań realizowanych na 
terenie gminy należy wymienić m.in. pomoc 
medyczną oraz zajęcia w Domu Kultury dla 
dzieci i dorosłych. 

 

Łopiennik Górny 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, szkoły oraz mieszkańcy. 

 76 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 258 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego).  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież, 
środki higieniczne, pościel o łącznej wartości 
ok. 20 tys. zł. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 18 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 30 
uchodźców. Ponadto 11 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 70 
uchodźców. Na koniec września 
zamieszkiwało 5 osób. 

 Wsparcie zatrudnienia obejmowało pomoc w 
rejestracji w PUP, szukanie ofert pracy oraz 
przygotowywanie dokumentów 
aplikacyjnych. Dzięki podjętym działaniom 10 
osób podjęło pracę na terenie gminy. 

 Wśród innych działań realizowanych na 
terenie gminy należy wymienić m.in. 
organizację rehabilitacji. 

 

Rudnik 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, KGW, jednostki OSP 
oraz mieszkańcy. 

 31 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 81 tys. zł, w tym 35,3 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 

Lubelskiego, 24,4 tys. zł z budżetu gminy oraz 
21,8 tys. zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania oraz 
żywność. Zorganizowano transport 
zebranych produktów pod granicę oraz do 
punktów zbiorowego zakwaterowania w 
Krasnymstawie i Lublinie. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 9 
miejsc noclegowych, z których na koniec 
września korzystało 9 uchodźców. Ponadto 4 
osoby udostępniły miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 13 uchodźców.  

 

Siennica Różana 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Siennickiej oraz 
mieszkańcy. 

 80 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 346,3 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania, 
zabawki oraz produkty żywnościowe.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 80 
miejsc noclegowych. Ponadto 20 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 42 uchodźców.  

 

Żółkiewka 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Regionalne 
Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, jednostki 
OSP, kościoły oraz mieszkańcy. 

 151 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 383,5 tys. zł, w tym 292,4 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 91,1 tys. zł z innych źródeł. 
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 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
ubrania, leki, środki czystości, latarki, 
produkty rolnicze (mąka, ziemniaki, 
warzywa). Zebrane produkty 3 transportami 
przekazano do Ukrainy. 

 Ponadto zorganizowano transport 17 
uchodźców z granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 55 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 73 uchodźców. Ponadto 24 osoby 
udostępniły miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 117 uchodźców. Na koniec 
września zamieszkiwało tam 7 osób.  
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4.9. Powiat kraśnicki 

 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 10 gmin:  

• Annopol 

• Dzierzkowice 

• Gościeradów 

• Kraśnik 

• m. Kraśnik 

• Szastarka 

• Trzydnik Duży 

• Urzędów 

• Wilkołaz 

• Zakrzówek 
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Starostwo Powiatowe w Kraśniku 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 1,9 mln zł, w tym 1,84 mln zł ze 
środków od Wojewody Lubelskiego, 32,8 tys. 
zł z budżetu powiatu oraz 25,3 tys. zł ze 
zbiórek. 

 Utworzono magazyn powiatowy 
zlokalizowany w Kraśniku, w którym 
gromadzono głównie żywność, ubrania, 
środki czystości, artykuły medyczne, łóżka, 
materace, pościele, koce, ręczniki oraz sprzęt 
AGD. Zorganizowano 19 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 14 
obiektów zbiorowego zakwaterowania 
dysponujących aktualnie 135 miejscami 
noclegowymi, z których skorzystało 379 osób. 
Na koniec września przebywało 75 
uchodźców. 

 Wsparcie zatrudnienia obejmowało m.in. 
skierowanie 12 osób zarejestrowanych w PUP 
na staże zawodowe oraz przekazywanie ofert 
pracy niesubsydiowanej, z których 
skorzystało 10 osób.  

 

Annopol 
 Gmina miejsko – wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta oraz mieszkańcy. 

 128 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 445 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie odzież, środki 
czystości oraz żywność. 

 Na terenie gminy 30 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 100 
uchodźców.  

 

Dzierzkowice 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na 

terenie gminy realizowali 
m.in. Urząd Gminy, 
Stowarzyszenie „Wokół Dzierzkowic”, OSP, 
KGW oraz mieszkańcy. 

 153 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 401,5 tys. zł, w tym 268,6 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 132,9 tys. zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność oraz 
środki higieny osobistej. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 20 
miejsc noclegowe, z których skorzystało 22 
uchodźców.  

 Wśród innych działań realizowanych na 
terenie gminy należy wymienić m.in. 
współpracę z PUP oraz Starostwem 
Powiatowym w Kraśniku. 

 

Gościeradów 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, KGW: Mniszek, Salomin, Suchodoły, 
Liśnik Duży, Wólka Gościeradowska, 
Marynopole, Szczecyn, Gościeradów, 
jednostki OSP: Suchodoły, Liśnik Duży, Wólka 
Gościeradowska, Marynopole, Salomin, 
Księżomierz, Gościeradów, Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Szczecyn, Gminna Biblioteka Publiczna w 
Gościeradowie, GOK, szkoły oraz mieszkańcy. 

 117 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 392,3 tys. zł, w tym 381,1 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 10,2 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie odzież, obuwie, 
produkty spożywcze oraz artykuły 
higieniczne. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 76 
miejsc noclegowe, z których skorzystało 141 
uchodźców. Na koniec września przebywało 
tam 26 osób. Ponadto 15 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 102 
uchodźców.  
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Kraśnik 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 161 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 147,8 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność  oraz 
odzież.  

 Na terenie gminy 14 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 46 
uchodźców. Na koniec września 
zamieszkiwało 7 osób. 

 Wśród innych działań realizowanych na 
terenie gminy należy wymienić m.in. pomoc 
rodzinom z dziećmi w zapisie do placówek 
oświatowych w celu rozpoczęcia nauki. 

 

m. Kraśnik 
 Gmina miejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

miasta realizowali m.in. Urząd 
Miasta, PCK oraz mieszkańcy. 

 557 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło ok. 1,59 mln zł, w tym 1,33 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 260 tys. zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież, 
środki czystości oraz środki medyczne. 
Zorganizowano transport zebranych 
produktów na Ukrainę. Pomagano również w 
transporcie uchodźców z granicy. 

 Na terenie miasta udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 62 
miejsca noclegowe, z których skorzystało 62 
uchodźców. Na koniec września 
zamieszkiwało 31 osób. Uchodźcy korzystali 
również z miejsc noclegowych w prywatnych 
domach i mieszkaniach. 

 W 5 punktach w mieście udzielano pomocy 
psychologicznej, a także zorganizowano 
wsparcie w znalezieniu pracy za 
pośrednictwem MOPS, Punktu wsparcia dla 
osób z Ukrainy i Urzędu Pracy, przekazując 

informacje o możliwych miejscach 
zatrudnienia. 

 

Szastarka 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, kościół, szkoły, 
Gminne Centrum Kultury oraz mieszkańcy. 

 63 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 145,7 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe i odzież. Zebrane produkty 
przetransportowano na Ukrainę. 

 Na terenie gminy 1 osoba udostępniła 
miejsca noclegowe w prywatnym domu, z 
których skorzystało 57 uchodźców.  

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało przekazywanie ofert od osób 
prywatnych mogących zatrudnić obywateli 
Ukrainy. 

 Wśród innych działań zrealizowanych na 
terenie gminy należy wymienić m.in. pomoc 
psychologiczną, z której skorzystało 76 osób 
oraz pozyskanie żywności z PCK na potrzeby 
uchodźców. 

 

Trzydnik Duży 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOK, OPS, jednostki 
OSP, KGW, szkoły podstawowe oraz 
mieszkańcy. 

 74 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 234,6 tys. zł, w tym 199,6 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 35 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, koce, pościel, artykuły 
higieniczno-sanitarne oraz środki czystości. 
Zorganizowano 5 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 7 
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miejsc noclegowe, z których skorzystało 7 
uchodźców. Na koniec września przebywało 6 
osób. Ponadto 14 osób udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 62 
uchodźców (na koniec września mieszkało 9 
os.). 

 Wśród innych działań zrealizowanych na 
terenie gminy należy wymienić m.in. pomoc 
w nauce języka polskiego, w wypełnianiu 
wniosków na przysługujące świadczenia oraz 
organizacji miejsca zakwaterowania. 

 

Urzędów 
 Gmina miejsko – wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta oraz mieszkańcy. 

 463 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,56 mln zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się żywność, środki higieny, 
odzież, rzeczy niezbędne do codziennego 
użytku (ok. 21t). Zorganizowano transport 
zebranych produktów do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 102 osoby udostępniły 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 507 
uchodźców.  

 Ponadto udzielono pomocy psychologicznej 
45 osobom. 

 

Wilkołaz 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizowali m.in. Urząd Gminy, KGW, 
jednostki OSP oraz mieszkańcy.  

 80 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 297,1 tys. zł, w tym 296,3 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 0,8 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe, ubrania, koce, poduszki, 
kołdry, pościel, wózki i łóżeczka dla dzieci, 
kosmetyki i środki higieniczne (ok. 7,8 tys. 
szt.). 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 15 
miejsc noclegowe, z których skorzystało 18 
uchodźców. Ponadto 16 osób udostępniło 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 68 
uchodźców. Na koniec września 
zamieszkiwało 7 osób. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. udział obywateli Ukrainy w różnego 
rodzaju festynach, dożynkach  
organizowanych na terenie gminy Wilkołaz i 
powiatu kraśnickiego, a także uroczystościach 
rodzinnych. 

 

Zakrzówek 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OPS, Centrum Kultury i 
Biblioteki, szkoły, jednostki OSP, KGW, 
sołtysi, wolontariusze oraz mieszkańcy. 

 88 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 262,4 tys. zł, w tym 260,2 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 2,2 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze, chemia gospodarcza, artykułu 
higieniczne (6,9  tys. szt.). Zorganizowano 
transport pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Udzielono wsparcia w zakresie transportu 4 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy 
udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania 
oferujący 30 miejsc 
noclegowe, z których 
skorzystało 32 uchodźców. 
Ponadto osoby prywatne udostępniły miejsca 
noclegowe w domach i mieszkaniach, z 
których skorzystało 63 uchodźców. Na koniec 
września zamieszkiwało 15 osób. 

 Wsparcie w zakresie znalezieniu zatrudnienia 
obejmowało pomoc w zarejestrowaniu się w 
PUP.  

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. pomoc w: załatwianiu spraw 
związanych z pobytem dzieci w szkole (w tym 
dowozy do szkoły, wyżywienie), bieżących 
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sprawach, w tym korzystanie z opieki 
zdrowotnej przez dorosłych i dzieci, 
wypełnianiu dokumentów, w tym 
tłumaczenie dokumentów, rejestracja w 
urzędach., itp. 
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4.10. Powiat lubartowski 

 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 13 gmin:  

• Abramów 

• Firlej 

• Jeziorzany 

• Kamionka 

• Kock 

• Lubartów 

• m. Lubartów 

• Michów 

• Niedźwiada 

• Ostrówek 

• Ostrów Lubelski 

• Serniki 

• Uścimów 
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Starostwo Powiatowe w Lubartowie 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 2,1 mln zł (ze środków od 
Wojewody Lubelskiego). 

 Utworzono Centralny Powiatowy Magazyn 
Pomocy Ukrainie w Lubartowie, w którym 
gromadzono głównie żywność, ubrania, 
środki czystości, pościel, śpiwory, zabawki 
przekazywane m.in. przez gminy z terenu 
powiatu. Zorganizowano 8 transportów 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 20 
obiektów zbiorowego zakwaterowania 
dysponujących łącznie 522 miejscami 
noclegowymi, z których skorzystało ponad 
800 osób. Na koniec września przebywało 
175 uchodźców. 

 Wsparcie w znalezieniu zatrudnienia 
oferował PUP oraz pracownicy jednostek 
samorządowych. 

 Wśród innych działań realizowanych na 
terenie powiatu można wymienić m.in. 
pomoc w znalezieniu zakwaterowania u 
polskich rodzin, organizowanie zbiórek 
rzeczowych, pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych oraz włączenie dzieci do systemu 
edukacji. 

 

Abramów 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, jednostki OSP, 
szkoły podstawowe z terenu gminy, KGW 
oraz mieszkańcy. 

 27 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 80,6 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie art. spożywcze, 
chemiczne, odzież i obuwie. Zebrane 
produkty dostarczono do Ukrainy. 

 Zorganizowano transport 13 uchodźców z 
granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 30 
miejsc noclegowych. Ponadto 9 osób 
udostępniło miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 

skorzystało 33 uchodźców. Na koniec 
września mieszkały 3 osoby. 

 Oferowano również pomoc psychologiczną, a 
także wsparcie w zakresie zatrudnienia. 
Dzięki skontaktowaniu z lokalnymi rolnikami i 
przedsiębiorcami 5 uchodźców podjęło pracę 
na terenie gminy. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. umożliwienie uczęszczania dzieci do 
przedszkoli i do szkół, zapewnienie 
możliwości korzystania z Internetu w 
bibliotece, zapewnienie opieki zdrowotnej i 
stomatologicznej oraz pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych.  

 

Firlej 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP w: 
Firleju, Kunowie, Serocku, Przypisówce, 
Antoninie Nowym, Woli Skromowskiej, KGW 
w: Firleju, Serocku, Kunowie, Przypisówce, 
Sułoszynie, Czerwonce, Woli Skromowskiej, 
Nowym Antoninie, Pożarowie, GOSiR Firlej, 
SZASZ Firlej, SZP w Firleju, wolontariusze, 
Caritas oraz mieszkańcy. 

 305 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 957,2 tys. zł, w tym 12,7 tys. zł z 
budżetu gminy, 11,7 tys. zł ze zbiórek oraz 
932,8 tys. z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie odzież, środki 
czystości, żywność długoterminowa, środki 
higieniczne (1,9 tys. szt.).  

 Na terenie gminy udostępniono 5 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 163 
miejsca noclegowe, z których skorzystało 361 
uchodźców. Na koniec września przebywały 
tam 34 osoby. Ponadto 20 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 175 
uchodźców (na koniec września mieszkało 9 
os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało pośrednictwo pomiędzy 
podmiotami poszukującymi pracowników a 
osobami z Ukrainy. w wyniku podjętych 
działań 15 uchodźców podjęło pracę na 
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terenie gminy, w tym 2 osoby w jednostkach 
gminnych. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. udzielanie pomocy medycznej i 
psychologicznej, z której skorzystały 3 osoby, 
a także pomocy prawnej oraz w załatwianiu 
spraw urzędowych, transport do urzędów i na 
dworce. 

 

Jeziorzany 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OPS, jednostki OSP 
oraz mieszkańcy. 

 29 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 58,5 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego).  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie chemia, zabawki 
oraz ubrania.  

 Na terenie gminy 7 osób udostępniło miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 25 
uchodźców. Na koniec września mieszkały 4 
osoby. 

 

Kamionka 
 Gmina miejsko – wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, KGW, jednostki OSP, 
Centrum Kultury, Biblioteka publiczna, szkoły 
oraz mieszkańcy. 

 196 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 498 tys. zł, w tym 457,7 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 40,3 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
żywnościowe, środki higieny oraz ubrania. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 30 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 48 
uchodźców. Ponadto 21 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 130 osób.  

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało nawiązywanie bezpośrednich 
kontaktów pracowników UG z 
pracodawcami. Dzięki podjętym działaniom 
10 uchodźców podjęło pracę na terenie 
gminy. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. organizację spotkań integracyjnych oraz 
zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy. 

 

Kock 
 Gmina miejsko - wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta oraz mieszkańcy. 

 115 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 275,6 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Na terenie gminy 18 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 188 
uchodźców. 

 

Lubartów 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, KGW, jednostki OSP, 
placówki oświatowe oraz mieszkańcy. 

 378 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 297,7 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego).  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
higieny osobistej, kosmetyki, chemia 
domowa, ubrania  
(5 t).  

 Zorganizowano transport 74 uchodźców z 
granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 4 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania, z których 
skorzystało 92 uchodźców. Na koniec 
września przebywało 35 osób. Miejsca 
noclegowe były również oferowane przez 
właścicieli domów i mieszkań prywatnych. 

 Wsparcie zatrudnienia polegało na 
kontaktowaniu uchodźców z lokalnymi 
przedsiębiorcami. W wyniku podjętych 
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działań 12 osób podjęło pracę na terenie 
gminy. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. organizację transportu oraz pomoc 
podczas wizyt lekarskich. 

 

m. Lubartów 
 Gmina miejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

miasta realizowali m.in. Urząd 
Miasta, PCK, Fundacja Stella, 
MOPS, LOK Lubartów, MOSIR, MKS Lubartów, 
UTW Lubartów oraz mieszkańcy. 

 450 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,74 mln zł, w tym 1,65 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 94 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
żywnościowe, chemia, artykuły higieniczne, 
artykuły dla dzieci, ubrania, koce, artykuły 
medyczne (ok. 40 t). Produkty gromadzone 
były w utworzonym wspólnie z PCK oraz 
Starostwem Powiatowym magazynie pomocy 
humanitarnej. 

 Zorganizowano 7 transportów zebranych 
produktów do Ukrainy, które zostały 
dostarczone do miast partnerskich oraz 
zaprzyjaźnionych, tj.: Sławuta, Emilczyn, 
Bursztyn i Równe. 

 Na terenie miasta 150 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 920 osób. 
Na koniec września zamieszkiwało 500 
uchodźców. 

 Miasto Lubartów podjęło szereg 
dodatkowych działań m.in. świadczono 
pomoc psychologiczną, z której skorzystało 
200 osób, wyznaczono 2 koordynatorów w 
ramach akcji pomocowych, udostępniono 
adres mailowy: 
wsparcieukrainy@umlubartów.pl, na który 
mieszkańcy mogą zadeklarować swoją 
pomoc, udostępniono nr kont PCK oraz 
Fundacji Stella im. Agaty Orłowskiej do wpłat 
na pomoc Ukrainie, świadczono pomoc 
prawną oraz w tłumaczeniach, a także za 
pośrednictwem restauratorów 
zorganizowano darmowe obiady dla 
uchodźców.  

 

Michów 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OPS, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Michowie, SP w 
Rudnie, Przedszkole w Michowie, 
Towarzystwo Przyjaciół Michowa, 
Stowarzyszenie Sympatyków Ziemi 
Michowskiej, jednostki OSP oraz mieszkańcy. 

 13 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 101,6 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe, środki higieniczne i odzież (1,4 
t).  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 16 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 20 
uchodźców. Na koniec września przebywało 
16 osób. Miejsca noclegowe były również 
oferowane przez właścicieli domów i 
mieszkań prywatnych. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
pomoc w m.in. organizacji i odbywaniu wizyt 
w poradniach specjalistycznych, transporcie 
do szpitala, zakupie leków. 

 

Niedźwiada 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OSP, KGW oraz 
mieszkańcy. 

 53 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 25,8 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego).  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
czystości i odzież (2 t). Zorganizowano 2 
transporty zebranych produktów do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 20 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 20 uchodźców. Na koniec 
września przebywały 4 osoby. Ponadto 9 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
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prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 37 osób (na koniec września 
mieszkało 9 os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia polegało na 
udostępnianiu ofert pracy, kontaktowaniu z 
pracodawcami oraz współpracy z PUP, dzięki 
czemu 1 osoba podjęła pracę na terenie 
gminy. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. pomoc doradczą, informacyjną, 
pośrednictwo w załatwianiu spraw 
urzędowych, dostarczenie zaopatrzenia oraz 
współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

 

Ostrówek 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 35 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 164,9 tys. zł, w tym 164,6 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 0,3 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe.  

 Zorganizowano transport 11 uchodźców z 
granicy.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 10 
miejscami noclegowymi. Ponadto 43 osoby 
skorzystały z miejsc noclegowych w 
prywatnych domach i mieszkaniach. Na 
koniec września mieszkały 4 osoby. 

 

Ostrów Lubelski 
 Gmina miejsko – wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, OPS, KGW, Sołtysi oraz 
mieszkańcy. 

 324 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 486,1 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego).  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie trwała żywność, 
środki czystości oraz ubrania i buty  

 Na terenie gminy 24 osoby zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 

mieszkaniach, z których skorzystało 151 osób. 
Na koniec września zamieszkiwało 23 
uchodźców. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. świadczenie pomocy prawnej. 

 

Serniki 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, PCK oraz mieszkańcy. 

 199 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 28,8 tys. zł, w tym 28,7 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 1 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie art. spożywcze 
oraz ubrania i zabawki dla dzieci. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania, oferujące 
łącznie 30 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 40 uchodźców. Miejsca 
noclegowe były również oferowane przez 9 
właścicieli domów i mieszkań prywatnych. 

 

Uścimów 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP oraz 
mieszkańcy. 

 189 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 21 tys. zł, w tym 20 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 1 tys. zł z budżetu gminy.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie książki, przybory 
szkolne, ubrania, żywność, produkty 
chemiczne, ręczniki, kołdry, pościele, meble. 
Zorganizowano 2 transporty zebranych 
produktów do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania, posiadający 14 
miejsc noclegowych, z których skorzystało 20 
uchodźców.  

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. dowożenie uchodźców do NZOZ. 
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4.11. Powiat lubelski 

 

 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 16 gmin:  

 

• Bełżyce 

• Borzechów 

• Bychawa 

• Garbów 

• Głusk 

• Jabłonna 

• Jastków 

• Konopnica 

• Krzczonów 

• Niedrzwica Duża 

• Niemce 

• Strzyżewice 

• Wojciechów 

• Wólka 

• Wysokie 

• Zakrzew 
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Starostwo Powiatowe w Lublinie 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 4,6 mln zł, w tym 4 mln zł ze 
środków od Wojewody Lubelskiego, 447,7 
tys. zł z budżetu powiatu, 8,4 tys. zł ze zbiórek 
oraz 202,2 tys. zł z innych źródeł. 

 Zorganizowano pomoc humanitarną oraz 
pomoc specjalistyczna w postaci przekazania 
artykułów medycznych, samochodów 
specjalnych oraz agregatów prądotwórczych. 
Ponadto organizowano zbiórki pomocy 
rzeczowej, na którą składały się głównie 
pieluchy, koce, środki higieniczne, ręczniki 
oraz artykuły spożywcze.  

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 37 
obiektów zbiorowego zakwaterowania 
dysponujących łącznie 780 miejscami 
noclegowymi, z których skorzystało 1293 
osoby. Na koniec września przebywało tam 
446 uchodźców. 

 Wsparcie zatrudnienia oferował PUP 
organizując spotkania z przedsiębiorcami 
chcącymi zatrudnić uchodźców. 

 

Bełżyce 
 Gmina miejsko - wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali się m.in. 
Urząd Miasta, KGW: Podole, 
Płowizny, Wojcieszyn, Jaroszewiczanki, 
Sosenki z Zalesia, Wronów, Stowarzyszenia: 
Babinianki oraz Kreatywnych Kobiet 
Stokrotka ze Wzgórza, Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Metanoia z parafii 
pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach, 
pracownicy Banku PekaoBP w Bełżycach, 
jednostki OSP: Bełżyce, Wzgórze, Matczyn-
Wojcieszyn, Jaroszewice, Kolonia Chmielnik, 
Dąbsko, szkoły i przedszkola, Miejski Dom 
Kultury w Bełżycach, Centrum Kultury 
Fizycznej i Sportu w Bełżycach, Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach, 
Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, 
przedsiębiorcy: Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Społecznych w Niedrzwicy Dużej, 
Garmażerka Lena z Lublina, Intermarche 
Bełżyce GABO STAHL GmbH z Niemiec, 
sklepy, wolontariusze oraz mieszkańcy. 

 554 uchodźcom nadano numer PESEL. 

 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 
wyniosło ok. 1,94 mln zł, w tym 1,87 mln zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 11 tys. zł z budżetu gminy oraz 
56 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, chemiczne, ubrania, art. dla 
dzieci, zabawki, pościel, łóżka, materace. 
Zorganizowano 6 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Zorganizowano transport 80 uchodźców z 
granicy.  

 Na terenie gminy 55 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało ok. 700 
osób. Na koniec września mieszkiwało 362 
uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało przekazywanie aktualnych ofert 
pracy oraz kontaktów do potencjalnych 
pracodawców, tłumaczenie ofert na język 
ukraińskie, organizowanie spotkań z 
pracodawcami, szkolenia oraz staże 
zawodowe. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. pomoc psychologiczną, z której 
skorzystały 4 osoby, koncert Solidarni z 
Ukrainą, włączenie się w realizację projektu 
„Lubelskie pomaga Ukrainie”, pomoc POPŻ 
oraz przekazanie plecaków z PCK. 

 

Borzechów 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizowali m.in. Urząd Gminy, jednostki OSP 
oraz mieszkańcy. 

 153 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 329,5 tys. zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność 
długoterminowa, środki czystości, środki 
higieniczne oraz ubrania.  

 Na terenie gminy 28 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 105 osób. 
Na koniec września mieszkało 45 uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało pomoc w zarejestrowaniu w 
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PUP oraz zorganizowaniu stażów. Dzięki 
podjętym działaniom 8 osób podjęło pracę na 
terenie gminy, w tym 4 osoby w jednostkach 
gminnych. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. zorganizowanie spotkania 
integracyjnego dla uchodźców wraz z 
poczęstunkiem oraz dystrybucję warzyw od 
lokalnych producentów do miejsc 
zakwaterowania uchodźców. 

 

Bychawa  
 Gmina miejsko - wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, KGW, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Bychawskie Centrum 
Kultury, jednostki OSP, Stowarzyszenie 
Współpracy Międzynarodowej, Bychawskie 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, GLKS 
Granit Bychawa oraz mieszkańcy. 

 374 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 700 tys. zł, w tym 668,4 tys. zł z 
Funduszu Pomocy, 23,3 tys. zł z budżetu 
gminy oraz 8,3 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składała się głównie żywność. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 21 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 21 uchodźców. Ponadto 26 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 163 uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało aktywne poszukiwanie pracy dla 
mieszkanki gminnego obiektu 
zakwaterowania.  

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. lekcje języka ukraińskiego oraz 
polskiego, udostępnienie pomieszczenia na 
magazyn pomocy humanitarnej, aktywne 
poszukiwanie sponsorów (darczyńców), 
dostarczanie żywności na granicę, transport 
łóżek do miejsc zakwaterowania oraz zajęcia 
sportowe dla dzieci. 

 

Garbów 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, jednostki OSP, 
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Fundacja 
„Laminina” oraz mieszkańcy. 

 183 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 751,4 tys. zł, w tym 626,1 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 53,8 tys. zł z budżetu gminy oraz 
71,5 tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie odzież, środki 
czystości oraz środki higieniczne. 
Zorganizowano transport pomocy rzeczowej 
do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 gminne 
obiekty zbiorowego zakwaterowania 
oferujące łącznie 50 miejsc noclegowych, z 
których skorzystało 25 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 14 os.). Ponadto 34 osoby 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 251 uchodźców (15 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało przekazywanie informacji o 
dostępnych ofertach pracy. 

 Wśród dodatkowych działań należy wymienić 
m.in. zapewnienie dowozu posiłków (obiekt 
gminny), pomoc rzeczową w formie 
finansowania zakupów, pomoc w dotarciu do 
lekarza i zakupie leków, pomoc w załatwianiu 
spraw bankowych i administracyjnych. 

 

Głusk 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP oraz 
mieszkańcy. 

 1083 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 920,3 tys. zł, w tym 888,2 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego, 24,6 tys. zł z budżetu gminy oraz 
7,5 tys. zł ze zbiórek. 

 Na terenie gminy przeprowadzono zbiórki 
darów rzeczowych, na które składały się 
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głównie odzież, środki czystości oraz artykuły 
spożywcze o wartości ok. 30 tys. zł.  

 Zorganizowano transport pomocy rzeczowej 
do Ukrainy zawierający sprzęt strażacki o 
wartości ok. 40 tys. zł. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 30 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 38 uchodźców. Ponadto 85 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 415 uchodźców. Na koniec 
września z tej formy zakwaterowania 
korzystało 58 osób. 

 

Jabłonna 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Fundacja 
,,Nieprzetartego Szlaku" w Skrzynicach 
Pierwszych, Fundacja Bank Żywności, 
GOPS, ROPS w Lublinie, szkoły, Zespół 
Administracyjny Szkół w Jabłonnie oraz 
mieszkańcy. 

 221 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 444,7 tys. zł, w tym 376,7 tys. zł 
ze środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 68 tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
czystości oraz środki higieniczne. 
Zorganizowano 4 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto udzielono pomocy organizując 2 
transporty uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 
łącznie 26 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 63 uchodźców (18 osób na koniec 
września). Ponadto 37 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 141 
uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało pośrednictwo pomiędzy PUP a 
podmiotami zainteresowanymi 
zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. udzielanie pomocy 
psychologicznej oraz prawnej. 

 

Jastków 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 350 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,56 mln zł (ze środków 
przekazanych od Wojewody Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, chemia, artykuły higieniczne, 
ubrania, zabawki dla dzieci. Zorganizowano 2 
transporty pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Zorganizowano transporty 15 uchodźców z 
granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 35 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 30 uchodźców. Ponadto 101 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 446 uchodźców (15 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało przekazywanie informacji o 
dostępnych ofertach pracy. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. udzielanie pomocy 
psychologicznej, z której skorzystało 6 osób.  

 

Konopnica 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Fundacja Szczęśliwe 
Dzieciństwo w Motyczu, Stowarzyszenie 
Pracownia Twórczych Działań w Radawczyku 
Drugim, placówki oświatowe z terenu gminy, 
OPS, KGW oraz mieszkańcy. 

 723 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,45 mln zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
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spożywcze z długim terminem przydatności, 
suchy prowiant, środki czystości, środki 
higieniczne, koce, ubrania, pościel, sprzęt 
gaśniczy oraz węże strażackie. 
Zorganizowano 5 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 107 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 634 
uchodźców (617 osób na koniec września). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. wystawianie 
skierowań do Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Lublinie celem odbioru artykułów 
spożywczych, kierowanie do PUP w Lublinie i 
placówek oświatowych oraz udzielanie 
informacji o miejscach, gdzie można 
skorzystać z pomocy lekarzy specjalistów, 
psychologów. 

 

Krzczonów 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Dom Kultury, OSP oraz 
mieszkańcy. 

 120 uchodźcom nadano 
numer PESEL. 

 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 
wyniosło ok. 397 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, środki czystości, ubrania, pościel. 
Zorganizowano 4 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 35 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 7 uchodźców (na koniec września 
mieszkały 4 os.). Ponadto 20 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 97 uchodźców (na koniec 
września 35 os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało pośredniczenie w kontaktach z 
PUP. W wyniku podjętych działań 4 osoby 
podjęły pracę na obszarze gminy.  

 Dodatkowe realizowane działania 
obejmowały m.in. pomoc psychologiczną, z 

której skorzystało ok. 20 uchodźców, a także 
spotkania integracyjno-adaptacyjne w Domu 
Kultury i lekcje języka polskiego. 

 

Niedrzwica Duża 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Fundacja Emaus oraz 
mieszkańcy. 

 620 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 998,5 tys. zł, w tym 982,9 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 15,6 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
czystości, środki higieny osobistej, koce, 
pościel. Zorganizowano 2 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto zorganizowano transporty 100 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 30 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 30 uchodźców. Ponadto 50 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 300 uchodźców (na koniec 
września nadal zamieszkiwało 150 osób). 

 Dodatkowe realizowane działania 
obejmowały m.in. organizacje zajęć dla dzieci 
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
dowóz dzieci do szkół oraz naukę języka 
polskiego. 

 

Niemce 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Stowarzyszenie 
Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. 
Ireny Kosmowskiej, Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych Gminy Niemce, Stowarzyszenie 
Wspólna Wola, KGW w Krasieninie i 
Niemcach, jednostki OSP w: Krasieninie, 
Niemcach, Dysie, Jakubowicach Konińskich 
Kolonii, Stowarzyszenie OSP w Jakubowicach 
Konińskich oraz mieszkańcy. 

 836 uchodźcom nadano numer PESEL. 
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 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 
wyniosło ok. 2,12 mln zł, w tym 1,82 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 16,1 tys. zł z budżetu gminy, 12,6 
tys. zł ze zbiórek oraz 272 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież, 
środki czystości, środki higieniczne oraz 
podstawowe środki medyczne. 
Zorganizowano 3 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 7 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujących 
łącznie 117 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 135 uchodźców. Ponadto 126 
osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 610 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 12 os.). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc w 
transporcie uchodźców w celu załatwienia 
spraw urzędowych lub do lekarza. 

 

Strzyżewice 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OPS, KGW, OSP oraz 
mieszkańcy. 

 300 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 620 tys. zł, w tym 550 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 70 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
chemia, kosmetyki. Zorganizowano 3 
transporty pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 40 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało ok. 250 
uchodźców (10 os. na koniec września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia oferowane 
było przez lokalnych przedsiębiorców. W 
wyniku podjętych działań 2 osoby podjęły 
pracę.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in pomoc uchodźcom w 

zabezpieczeniu wszystkich bieżących potrzeb 
oraz w organizacji wizyt u lekarzy.  

 

Wojciechów 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OSP, Fundacja Projekt 
Arka oraz mieszkańcy. 

 308 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 609,5 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież, 
środki czystości. Zorganizowano transport 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 30 miejsc noclegowych. Ponadto 23 
osoby zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 183 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 20 os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia oferowali 
lokalni przedsiębiorcy. W wyniku podjętych 
działań 2 osoby podjęły pracę na obszarze 
gminy.  

 

Wólka 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OSP, KGW, 
przychodnie POZ, placówki oświatowe oraz 
mieszkańcy. 

 264 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,18 mln zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
żywnościowe, środki czystości i higieny 
osobistej, odzież, obuwie. Zorganizowano 25 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto udzielono pomocy organizując 
transport 40 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 40 miejsc noclegowych, z których 
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skorzystało 80 uchodźców. Ponadto 120 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 550 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 250 os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało pośredniczenie w kontaktach z 
przedsiębiorcami oraz organizację transportu 
na rozmowy kwalifikacyjne. W wyniku 
podjętych działań 30 osób podjęło pracę na 
obszarze gminy.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, z której skorzystało ok. 50 
uchodźców, a także udzielanie pomocy z 
programu PFRON. 

 

Wysokie 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Wysokie, KGW, jednostki OSP 
oraz mieszkańcy. 

 75 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 355,4 tys. zł, w tym 99 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 10 tys. zł ze zbiórek oraz 246,3 
tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
ubrania oraz środki czystości.  

 Ponadto udzielono pomocy organizując 
transport dla 30 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 60 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 100 uchodźców. Ponadto 10 osób 

zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 30 uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało składanie ofert pracy przez 
mieszkańców. W wyniku podjętych działań 15 
osób podjęło pracę na obszarze gminy.  

 Dodatkowe realizowane działania 
obejmowały m.in. transport uchodźców do 
lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarzy 
specjalistów, transport uchodźców do innych 
miejsc noclegowych oraz na dworce PKP i 
PKS, pomoc w miejscach grupowego 
zakwaterowania (zakupy, przygotowywanie 
posiłków) oraz organizowanie zbiórek 
niezbędnych artykułów przez lokalnych 
przedsiębiorców i osoby prywatne.  

 

Zakrzew 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizowali m.in. Urząd Gminy, OSP, KGW, 
sklepy spożywcze, szkoły, parafie oraz 
mieszkańcy. 

 37 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 86,3 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe, ubrania, środki czystości, 
pościel, ręczniki. Zorganizowano transport 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 7 osób zaoferowało miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 44 
uchodźców (na koniec września przebywało 8 
os.). 
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4.12. Powiat łęczyński 

 

 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 6 gmin:  

• Cyców 

• Ludwin 

• Łęczna 

• Milejów 

• Puchaczów 

• Spiczyn 
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Starostwo Powiatowe w Łęcznej 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 3 mln zł, w tym 878,4 tys. zł ze 
środków od Wojewody Lubelskiego, 4 tys. zł z 
budżetu powiatu, 102 tys. zł ze zbiórek oraz 
2,8 mln zł z innych źródeł. 

 Zorganizowano zbiórki pomocy rzeczowej, na 
którą składały się głównie odzież, artykuły 
spożywcze oraz artykuły chemiczne (ok. 3 t). 
Utworzono  magazyn powiatowy 
zlokalizowany w budynku Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. 
Ponadto punkty zbiórek darów rzeczowych 
znajdowały się w Starostwie Powiatowym 
oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu. 
Zorganizowano 2 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto przewieziono 5 uchodźców z granicy 
na teren powiatu. 

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 13 
obiektów zbiorowego zakwaterowania 
dysponujących łącznie 180 miejscami 
noclegowymi, z których skorzystało prawie 
700 uchodźców. Na koniec września 
przebywało tam 146 osób.  

 Wsparcie w znalezieniu zatrudnienia 
oferował PUP w Łęcznej, na terenie którego 
utworzono punkt informacyjny dla obywateli 
Ukrainy. Uchodźcy korzystali z pośrednictwa 
pracy, staży, szkoleń oraz poradnictwa 
zawodowego. W wyniku podjętych działań 
pracę na terenie powiatu podjęło 10 osób, a 
kolejnych 19 odbyło staże.  

 Pozostałe realizowane działania obejmowały 
m.in. pomoc psychologiczna dla dzieci i 
dorosłych, pomoc prawną, działalność 
informacyjną, w tym grupową w formie 
zakładki w języku ukraińskim na stronie 
internetowej oraz pomoc w sprawach 
organizacyjnych. 

 

Cyców 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 196 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 714,3 tys. zł, w tym 413,5 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 

Lubelskiego, 2,5 tys. zł z budżetu gminy oraz 
298,3 tys. zł z innych środków. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 
łącznie 54 miejsca noclegowe, z których 
skorzystało 186 uchodźców (na koniec 
września przebywało 51 os.). Ponadto 26 
osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 164 uchodźców (25 os. na koniec 
września). 

 

Ludwin 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 400 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,08 mln zł, w tym 673,8 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 15,1 tys. zł z budżetu gminy oraz 
395 tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność oraz 
środki czystości.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 200 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 200 uchodźców (na koniec 
września przebywało 150 os.). Ponadto 120 
osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 320 uchodźców (150 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało przekazywanie uchodźcom 
informacji o ofertach pracy. W wyniku 
podjętych działań 3 osoby podjęły pracę na 
obszarze gminy.  

 

Łęczna 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, Centrum Kultury w 
Łęcznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Łęcznej, Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej Sp. z 
o.o., Caritas, jednostki OSP: Łęczna, 
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Nowogród, Łuszczów Kolonia oraz 
mieszkańcy. 

 479 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,49 mln zł, w tym 1,25 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 8,1 tys. zł z budżetu gminy oraz 
234,1 tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność 
długoterminowa oraz odzież.  

 Ponadto udzielono pomocy organizując 
transport pomocy rzeczowej do Ukrainy oraz 
transport uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 57 miejsca noclegowe, z których 
skorzystało 100 uchodźców (na koniec 
września przebywało 8 os.). Ponadto 82 
osoby zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 344 uchodźców. 

 Dodatkowe realizowane działania 
obejmowały m.in. pomoc psychologiczną, a 
także pomoc w znalezieniu miejsc dla 
uczniów w szkołach ponadpodstawowych, 
organizację 2 koncertów na rzecz Ukrainy, 
spotkań integracyjnych, pomoc w kontaktach 
ze służbą zdrowia i innym instytucjami 
wspierającymi uchodźców. 

 

Milejów 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, KGW, organizacje 
pozarządowe oraz mieszkańcy. 

 243 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 745,3 tys. zł, w tym 548,7 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 196,6 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność i 
odzież.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania oferujący 
łącznie 30 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 50 uchodźców. Ponadto 39 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 

prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 199 uchodźców. 

 Dodatkowe realizowane działania 
obejmowały m.in. pomoc w wypełnianiu 
wniosków o nadanie numeru PESEL oraz 
uzyskanie świadczeń. 

 

Puchaczów 
 Gmina wiejska  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OSP, KGW oraz 
mieszkańcy. 

 292 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 299,2 tys. zł, w tym 296,9 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 1,3 tys. zł z budżetu gminy oraz 
1 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie trwała żywność, 
artykuły dziecięce, odzież, środki higieniczne i 
toaletowe. Zorganizowano 4 transporty 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 5 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujących 
łącznie 76 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 80 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 29 os.). Ponadto 30 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 202 uchodźców (11 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało przekazanie informacji do 
przedsiębiorców na terenie gminy oraz 
pomoc w zarejestrowaniu w PUP. W wyniku 
podjętych działań 12 osób podjęło pracę na 
obszarze gminy.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, z której skorzystało 7 
uchodźców, a także transport na lokalne 
festyny oraz imprezy. 

 

Spiczyn 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 
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 626 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 842 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze oraz ubrania. Zorganizowano 4 
transporty pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 25 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 100 uchodźców. Ponadto 26 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało ok. 200 uchodźców. 
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4.13. Powiat łukowski 

 

 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 11 gmin:  

• Adamów 

• Krzywda 

• Łuków 

• m. Łuków 

• Serokomla 

• Stanin 

• Stoczek Łukowski 

• m. Stoczek Łukowski 

• Trzebieszów 

• Wola Mysłowska 

• Wojcieszków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



125 
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 708,5 tys. zł, w tym 668,6 tys. zł 
ze środków od Wojewody Lubelskiego oraz 
40 tys. zł z budżetu powiatu. 

 PUP w Łukowie oferował wsparcie w zakresie 
zatrudnienia. W Urzędzie Pracy 
zarejestrowało się 60 uchodźców, z których 
21 podjęło staże lub zostało zatrudnionych 
przy pracach interwencyjnych. Ponadto 
wpłynęły 332 powiadomienia o powierzeniu 
wykonywania pracy obywatelom Ukrainy od 
podmiotów z terenu powiatu. 

 

Adamów 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 119 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 354,8 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze, artykuły higieniczne, pampersy, 
ubrania, zabawki dla dzieci.  

 Na terenie gminy udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 26 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 26 uchodźców (na koniec 
września przebywało 6 os.). Ponadto 16 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 65 uchodźców (10 os. na koniec 
września). 

 

Krzywda 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 160 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 856,3 tys. zł, w tym 765,4 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 90,9 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież 
oraz środki higieny osobistej.  

 Ponadto udzielono pomocy organizując 
transport z granicy dla 95 uchodźców. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 19 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 21 uchodźców (na koniec 
września przebywało 12 os.). Ponadto 31 
osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 187 uchodźców (16 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało pośredniczenie w kontaktach z 
przedsiębiorcami. W wyniku podjętych 
działań 10 osób znalazło zatrudnienie na 
obszarze gminy.  

 

Łuków 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, sołectwa, szkoły oraz 
mieszkańcy. 

 305 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,139 mln zł, w tym 1,135 ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 4,6 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze. 

 Na terenie gminy udostępniono 5 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujących 
łącznie 92 miejsca noclegowe, które nie były 
wykorzystane Ponadto 90 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 279 
uchodźców. 

 

m. Łuków 
 Gmina miejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

miasta realizowali m.in. Urząd 
Miasta oraz mieszkańcy. 

 649 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło ok. 2,05 mln zł, w tym 1,59 mln zł ze 
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środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 15,9 tys. zł z budżetu miasta oraz 
444,6 tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
i artykuły higieniczne, artykuły medyczne, 
leki, koce, termosy, elektronika, agregaty 
prądotwórcze, środki ochrony 
przeciwpożarowej (ok. 100 t). Zorganizowano 
5 transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto udzielono pomocy organizując 
transport uchodźców z granicy. 

 Na terenie miasta udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 105 miejsc noclegowych, z których na 
koniec września korzystało 5 uchodźców. 
Ponadto 227 osób zaoferowało miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 549 
uchodźców (na koniec września mieszkało 41 
os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało organizację Punktu 
Informacyjnego w Urzędzie Miasta oraz 
kierowanie uchodźców do PUP. W wyniku 
zrealizowanych działań 134 osób podjęło 
pracę na obszarze miasta.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
miasta obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, z której skorzystało 13 
uchodźców, a także naukę języka polskiego, 
uruchomienie i prowadzenie punktu 
informacyjnego w Urzędzie Miasta i 
Miejskiego Punktu Pomocy z wydawaniem 
żywności, darów rzeczowych, publikację 
informacji i komunikatów w języku 
ukraińskim na tablicach i słupach 
ogłoszeniowych oraz w Internecie, ofertę 
kulturalną dla dzieci z Ukrainy (również w 
języku ukraińskim). 

 

Serokomla 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, szkoły, 
Biblioteka Publiczna w Serokomli, Klub 
sportowy ,,Polesie", OSP{ w Serokomli, 
Stowarzyszenia z terenu gminy oraz 
mieszkańcy. 

 92 uchodźcom nadano numer PESEL. 

 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 
wyniosło ok. 27,5 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe, środki czystości, odzież, 
obuwie, pościel, koce, ręczniki o łącznej 
wartości 33 tys. zł.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 23 
miejscami noclegowymi. Ponadto 26 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 102 uchodźców (na koniec 
września mieszkały 22 os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało przekazywanie informacji o 
dostępnych ofertach pracy, w wyniku czego 
60 osób podjęło zatrudnienie przy pracach 
sezonowych w gospodarstwach na terenie 
gminy. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, przygotowanie posiłków 
dostarczanych do punków recepcyjnych, 
zapewnienie posiłków dla dzieci w szkole, 
pomoc żywnościową w ramach programu 
POPŻ oraz wolontariat pracowników GOPS w 
punktach recepcyjnych. 

 

Stanin 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, OSP oraz 
mieszkańcy. 

 101 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 332,4 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
pościel, artykuły chemiczne (ok. 1,5 t).  

 Na terenie gminy 20 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 101 
uchodźców (na koniec września mieszkało 7 
os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia polegało na 
pośredniczeniu w kontaktach z lokalnymi 
przedsiębiorcami.  
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 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. naukę języka 
polskiego. 

 

Stoczek Łukowski 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, Gminna 
Biblioteka Publiczna Stare Kobiałki, OSP, 
szkoły, sklepy, parafie oraz mieszkańcy. 

 100 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 240 tys. zł, w tym 210 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 10 tys. zł z budżetu gminy, 10 
tys. zł ze zbiórek oraz 10 tys. z innych źródeł.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież 
i chemia o łącznej wartości ok. 20 tys. zł.  

 Na terenie gminy 25 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 120 
uchodźców (na koniec września mieszkało 10 
os.). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc w 
uzupełnianiu wniosków o przysługujące 
świadczenia, pomoc w kontaktach z 
lekarzami oraz innymi urzędami. 

 

m. Stoczek Łukowski 
 Gmina miejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, Miejski Ośrodek 
Kultury, Zespół Oświatowy, Zespół Szkół, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej, OSP oraz 
mieszkańcy. 

 70 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło 207,7 tys. zł, w tym 187,7 tys. zł ze 
środków przekazanych od Wojewody 
Lubelskiego oraz 20 tys. zł ze zbiórek. . 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze i przemysłowe.  

 Na terenie gminy 16 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 

mieszkaniach, z których skorzystało 40 
uchodźców (na koniec września mieszkało 8 
os.). 

 

Trzebieszów 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 186 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 686,6 tys. zł, w tym 538,5 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 148,1 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
artykuły chemiczne i odzież.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 50 
miejscami noclegowymi. Ponadto 32 osoby 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 173 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 20 os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało pośredniczenie w kontaktach z 
lokalnymi przedsiębiorcami.  

 

Wola Mysłowska 
 Gmina wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 65 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 179 tys. zł, w tym 144,5 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 34,5 tys. zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składała się głównie żywność (500 
kg). Zorganizowano transport pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 10 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 65 
uchodźców (na koniec września mieszkało 30 
os.). 
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 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną. 

 

Wojcieszków 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OSP, Centrum Usług 
Społecznych, szkoły, sklepy spożywcze oraz 
mieszkańcy. 

 124 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 608,3 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze i odzież.  

 Na terenie gminy 15 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 90 
uchodźców (na koniec września mieszkało 30 
os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało pośredniczenie w kontaktach z 
właścicielami gospodarstwa rolnych, dzięki 
czemu 5 osób podjęło pracę na obszarze 
gminy.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, z której skorzystało 20 
uchodźców, a także organizowanie zajęć w 
szkole dla dzieci oraz pikników na terenie 
gminy. 
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4.14. Powiat opolski 

 

W skład powiatu wchodzi 7 gmin:  

• Chodel 

• Józefów n/Wisłą 

• Karczmiska 

• Łaziska 

• Opole Lubelskie 

• Poniatowa 

• Wilków 
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Starostwo Powiatowe w Opolu 
Lubelskim 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 2,7 mln zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 

Chodel 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 650 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,6 mln zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze. 

 Na terenie gminy udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 40 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 110 uchodźców (na koniec 
września przebywało 38 os.). Ponadto 61 
osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 420 uchodźców (79 osób na 
koniec września). 

 

Józefów n/Wisłą 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta oraz mieszkańcy. 

 417 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,27 mln zł, w tym 1,26 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 11 tys. z innych środków.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie środki 
higieniczne oraz żywność długoterminowa. 
Zorganizowano 3 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto udzielono pomocy organizując 
transport z granicy dla 50 uchodźców. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania, z którego 
skorzystało 90 uchodźców. Ponadto osoby 

prywatne oferowały miejsca noclegowe w 
domach i mieszkaniach na terenie gminy. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało pomoc w kontaktach z 
pracodawcami oraz działania realizowane 
przez PUP.  

 

Karczmiska 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, prywatni darczyńcy z 
USA i Wielkiej Brytanii pochodzący z gminy, 
OSP , KGW, jednostki organizacyjne UG, 
lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. 

 372 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 2,3 mln zł, w tym 45,6 tys. zł ze 
zbiórek, 700,5 tys. zł ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego 
oraz 1,55 mln zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, środki higieniczne, odzież 
dziecięca o wartości ok. 200 tys. zł. 
Zorganizowano 5 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 5 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujących 
łącznie 219 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 500 uchodźców (na koniec 
września przebywało 52 os.). Ponadto 34 
osoby zaoferowały miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 150 uchodźców (42 osoby na 
koniec września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało pomoc w kontaktach z lokalnymi 
przedsiębiorcami i rolnikami, dzięki czemu 12 
osób podjęło pracę na terenie gminy. 

 Dodatkowe realizowane działania 
obejmowały m.in. udział w programie 
„Lubelskie pomaga Ukrainie” oraz utworzenie 
Międzynarodowego Centrum 
Wielokulturowego. 

 

Łaziska 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
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Gminy, PCK Delegatura w Opolu Lubelskim, 
Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz 
mieszkańcy. 

 400 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 89,8 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, środki czystości, koce, zestawy 
higieniczne, zestawy kuchenne, kosmetyki 
(ok. 385 szt.). 

 Na terenie gminy 120 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 579 
uchodźców. 

 Uchodźcy znaleźli zatrudnienie w lokalnych 
gospodarstwach rolnych, w chłodni oraz w 
zakładach przetwórstwa owocowo- 
warzywnego.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. zajęcia rekreacyjne i 
integracyjne organizowane przez Gminną 
Bibliotekę i Dom Kultury w Łaziskach oraz 
organizację edukacji w szkołach 
podstawowych. 

 

Opole Lubelskie 
 Gmina miejsko - wiejska.  
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, 5 sołectw, OSP 
Komaszyce Nowe, PCK Oddział Rejonowy 
Opole Lubelskie, SP w: Skokowie, Pusznie 
Godowskim, Opolu Lubelskim, Niezdowie, 
Wandalinie, Żłobek i Przedszkole Miejskie, 
OPK Opole Lubelskie, CUS Opole Lubelskie, 
Zakład Karny, Polski Związek Emerytów i 
Rencistów w Opolu Lubelskim, firma Kabako 
Gruppe, Fundacja Allot z Lublina, sklepy z 
terenu gminy: Lidl, Biedronka, Lewiatan, 
Mrówka, Stokrotka, Rossmann oraz 
mieszkańcy. 

 605 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,26 mln zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze oraz artykuły higieniczne i 
chemiczne. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 60 
miejscami noclegowymi. Ponadto 92 osoby 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 478 uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało organizację staży dla 
uchodźców. W wyniku podjętych działań 4 
osoby znalazły zatrudnienie. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną. 

 

Poniatowa 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, Starostwo Powiatowe, 
Stowarzyszenie „Wałowianki”, Spółdzielnia 
Socjalna, jednostki OSP, Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz 
mieszkańcy. 

 405 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 27,5 tys. zł zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
higieniczne, odzież, wyroby gastronomiczne, 
AGD o łącznej wartości ok. 100 tys. zł. 
Zorganizowano 10 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Udzielono również wsparcia w zakresie 
transportu z granicy 20 uchodźców. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 60 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 47 uchodźców (na koniec 
września przebywało 9 os.). Ponadto 49 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 180 uchodźców (30 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało transport do PUP, pomoc w 
wypełnianiu wniosków, tłumaczenia polsko-
ukraińskie oraz przekazywanie informacji o 
dostępnych ofertach pracy. W wyniku 
podjętych działań 10 osób znalazło 
zatrudnienie na terenie gminy. 
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 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, z której skorzystały 2 osoby, 
organizację spotkań integracyjnych m.in. 
Dzień Matki, warsztaty rękodzielnicze, 
kulinarne, krawieckie, ceramiczne, sportowo 
- rekreacyjne, ekologiczne, konkursy: Eko-
strój, Kraj i język, Dzień integracji polsko - 
ukraińskiej, disco-party, wyjazd na konkurs: 
AGRO-LIGA i AGRO PRZEDSIĘBIORCA. 

 

Wilków 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 283 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 856 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 5 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 5 uchodźców. Ponadto 52 osoby 
zaoferowały miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 278 uchodźców. 
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4.15. Powiat parczewski 

 

W skład powiatu wchodzi 7 gmin:  

 

• Dębowa Kłoda 

• Jabłoń 

• Milanów 

• Parczew 

• Podedwórze 

• Siemień 

• Sosnowica 
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Starostwo Powiatowe w Parczewie 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 2,83 mln zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 W budynku Starostwa Powiatowego 
zorganizowano zbiórki pomocy rzeczowej, na 
którą składały się głównie odzież, artykuły 
spożywcze oraz środki czystości. 
Zorganizowano 10 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 
obiekty zbiorowego zakwaterowania 
dysponujące łącznie 398 miejscami 
noclegowymi, z których skorzystało prawie 
787 uchodźców.  

 Pozostałe realizowane działania obejmowały 
m.in. naukę języka polskiego. 

 

Dębowa Kłoda 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Stowarzyszenie „Perły 
Chmielowa", GOK, Gminna Biblioteka 
Publiczna. oraz mieszkańcy. 

 98 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 220 tys. zł, w tym 219 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 1 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze (ok. 800 kg), artykuły higieny 
osobistej, zabawki, odzież, pościel. 
Zorganizowano 3 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 4 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 46 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 26 uchodźców (na koniec 
września przebywało 5 os.). Ponadto 14 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 150 uchodźców. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. zajęcia animacyjne 
dla dzieci oraz wypożyczanie książek. 

. 

Jabłoń 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, Gminna 
Biblioteka Publiczna, GOK, Szkoła 
Podstawowa w Jabłoniu oraz mieszkańcy. 

 79 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 338,2 tys. zł, w tym 322,3 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 15,9 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze i chemiczne, odzież. 
Zorganizowano 5 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy.  

 Udzielono również wsparcia w zakresie 
transportu z granicy 25 uchodźców. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 55 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 55 uchodźców. Ponadto 18 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 82 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 15 os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało informowanie o ofertach pracy 
dostępnych na lokalnym rynku, dzięki czemu 
4 osoby podjęły pracę na terenie gminy. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. wsparcie w zakresie 
edukacji, kultury oraz pomocy społecznej. 

 

Milanów 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OSP Milanów, GOK 
Milanów, KGW Milanów, Biblioteka 
Publiczna, Przedszkole Samorządowe, SP w 
Milanowie i Rudnie oraz mieszkańcy. 

 73 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 147,3 tys. zł, w tym 145,3 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 2 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie środki czystości, 
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żywność oraz odzież. Zorganizowano 5 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 12 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 49 
uchodźców (na koniec września przebywały 2 
os.). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. integrację 
uchodźców z Ukrainy z lokalną społecznością 
poprzez wspólne gotowanie z KGW. 

 

Parczew 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta oraz mieszkańcy. 

 515 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,7 mln zł, w tym 1,45 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 258,7 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
artykuły higieniczne, artykuły przemysłowe, 
środki czystości, materiały opatrunkowe, 
woda. Zorganizowano 23 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oferujące 
łącznie 20 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 10 uchodźców (na koniec 
września przebywało 6 os.). Ponadto 56 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 325 uchodźców (16 os. na koniec 
września). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną udzielaną przez Powiatową 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 
Parczewie, z której skorzystało 9 osób. 

 

Podedwórze 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP oraz 
mieszkańcy. 

 45 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 93,8 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego).  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składała się głównie żywność (100 
kg). Zorganizowano 3 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 7 osób zaoferowało miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 33 
uchodźców (na koniec września przebywało 
13 os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało przekazywanie ofert pracy u 
lokalnych przedsiębiorców.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. spotkania 
integracyjne w Bibliotece Publicznej w 
Podedwórzu. 

 

Siemień 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OSP Siemień, GOK oraz 
mieszkańcy. 

 71 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 178 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież 
oraz leki. Zorganizowano 4 transporty 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Osoby prywatne pomagały w 
transportowaniu uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 50 
miejscami noclegowymi. Ponadto 30 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 100 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 26 os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało pomoc w kontaktach z lokalnymi 
przedsiębiorcami. W wyniku podjętych 
działań 3 osoby znalazły zatrudnienie na 
terenie gminy. 
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Sosnowica 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, KGW, OSP oraz 
mieszkańcy. 

 521 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 658,5 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego).  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania, buty, 
środki opatrunkowe, pampersy, zabawki dla 
dzieci, żywność. 

 Na terenie gminy udostępniono 5 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania oferujących 
łącznie 280 miejsc noclegowych, z których 
skorzystało 400 uchodźców. Ponadto 30 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 200 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 15 os.). 
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4.16. Powiat puławski 

 

W skład powiatu wchodzi 11 gmin:  

• Baranów 

• Janowiec 

• Kazimierz Dolny 

• Końskowola 

• Kurów 

• Markuszów 

• Nałęczów 

• Puławy 

• m. Puławy 

• Wąwolnica 

• Żyrzyn 
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Starostwo Powiatowe w Puławach 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 7,2 mln zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 W budynku Starostwa zorganizowano punkt 
zbiórki pomocy rzeczowej, na którą składały 
się głównie żywność długoterminowa oraz 
środki higieny osobistej. Do punktu 
dostarczano również dary zgromadzone w 
placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Puławski.  

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 27 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, w 
których w szczytowym momencie wojny 
nocowało ok. 1 tys. osób dzienne. Na koniec 
września funkcjonowało 16 obiektów 
dysponujących łącznie 350 miejscami 
noclegowymi, w których przebywało 350 
uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia oferowane 
było za pośrednictwem PUP w Puławach. 
Dzięki podjętym działaniom udzielono 
wsparcia 88 obywatelom Ukrainy, w tym 21 
osób podjęło pracę, 69 os. skierowano na 
staż, 3 os. skorzystały ze szkoleń oraz dla 1 os. 
zrefundowano koszty doposażenia miejsca 
pracy.  

 Pozostałe realizowane działania obejmowały 
m.in. pomoc psychologiczną udzielaną przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną im. 
prof. Kazimierza Dąbrowskiego, prowadzenie 
Klubu wolontariatu w Zespole Kształcenia 
Zawodowego, w którym studenci z KUL 
prowadzili bezpłatne zajęcia dla ukraińskich 
dzieci w ich ojczystym języku; naukę języka 
polskiego podczas zajęć organizowanych w 
siedzibie ZKZ, a także w formie wyjazdowej. 

 

Baranów 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 76 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 297,2 tys. zł, w tym 231,5 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 65,7 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze i chemiczne, odzież, akcesoria dla 
dzieci.  

 Na terenie gminy 14 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 67 
uchodźców. Na koniec września przebywało 
tam nadal 10 osób. 

 Wsparcie w zakresie znalezienia zatrudnienia 
polegało na nawiązywaniu kontaktów z 
pracodawcami oraz współpracy z PUP, dzięki 
czemu 6 uchodźców podjęło pracę. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc w 
kontaktach z placówkami medycznymi oraz 
organizację dodatkowych zajęć w szkole dla 
uczniów z Ukrainy. 

 

Janowiec 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP, KGW w 
Nasiłowie, sołtysi oraz mieszkańcy. 

 133 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 360 tys. zł, w tym 259,7 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 14,7 tys. zł z budżetu gminy, 3 
tys. zł ze zbiórek oraz 82,4 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
artykuły higieniczne, ubrania, pościel oraz 
AGD.  

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 80 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 80 uchodźców (na koniec 
września przebywało 27 os.). Ponadto 17 
osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 109 uchodźców (4 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało współpracę z PUP w Puławach. 
W wyniku podjętych działań 4 osoby znalazły 
zatrudnienie. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. zapraszanie 
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uchodźców do czynnego udziału w 
organizowanych imprezach w czasie „Dni 
Janowca”, „Dożynek gminnych” w formie 
występów promujących kulturę ukraińską 
oraz stoiska kulinarnego z potrawami kuchni 
narodowej. 

 

Kazimierz Dolny 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, OPS, Kazimierski 
Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, 
Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne 
p.w. Św. Anny, Parafia Kazimierska, jednostki 
OSP w: Bochotnicy, Dąbrówce, Kazimierzu 
Dolnym, Rzeczycy, Skowieszynku, 
Wierzchoniowie, Witoszynie, Gminny Zespół 
Szkół w Kazimierzu Dolnym, Zespół Szkół im. 
Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, 
SP w: Dąbrówce, Bochotnicy, Rzeczycy, 
Przedszkole w Kazimierzu Dolnym, 
Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy, 
Akcja Katolicka, wolontariusze, sołectwa oraz 
mieszkańcy. 

 671 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,5 mln zł, w tym 1,25 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 169,7 tys. zł z budżetu gminy 
oraz 81,9 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
czystości i artykuły higieniczne (20 t) oraz 
odzież (7m3).Zorganizowano 10 transportów 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 10 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 300 miejscami noclegowymi, z 
których skorzystało 350 uchodźców (na 
koniec września przebywało 15 os.). Ponadto 
175 osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 950 uchodźców (200 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało m.in. pośrednictwo 
mieszkańców gminy w poszukiwaniu pracy. 
Dzięki podjętym działaniom 100 osób 
znalazło pracę na terenie gminy, m.in. w: 
szkołach, obiektach gastronomicznych i 

hotelarskich oraz w gospodarstwach rolnych 
przy zbiorze owoców i warzyw. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną udzielaną w 2 punktach oraz 
zajęcia edukacyjne i kulturalne dla dzieci i 
młodzieży. 

 

Końskowola 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Stowarzyszenie ARKA, 
Stowarzyszenie RÓŻA, Ośrodek Wsparcia 
Środowiskowego NADZIEJA, Stowarzyszenie 
RADOŚĆ, jednostki OSP, szkoły i przedszkole, 
GOK, SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia oraz 
mieszkańcy. 

 423 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,42 mln zł, w tym 796,3 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 1,7 tys. zł ze zbiórek oraz 625 tys. 
zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, środki higieniczne, odzież, koce, 
śpiwory, leki i środki opatrunkowe.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 40 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 57 uchodźców (na koniec 
września przebywało 22 os.). Ponadto 37 
osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 226 uchodźców (50 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało współpracę z PUP w Puławach 
oraz organizację spotkań z przedsiębiorcami. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, z której skorzystało 37 
uchodźców, a także wypłaty świadczeń, 
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, 
zajęcia integracyjne dla dzieci z Ukrainy, 
wyjścia do kina i organizowane imprezy. 
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Kurów 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, OSP w Kurowie, 
Spółdzielnia Socjalna Złoty Kur, OPS, Ośrodek 
Zdrowia oraz mieszkańcy. 

 498 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 934,1 tys. zł, w tym 925,1 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 9 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność oraz 
środki higieniczne (ok. 600 kg). 

 Na terenie gminy 50 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 312 
uchodźców (na koniec września mieszkało 17 
os.). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. przygotowywanie 
ciepłych posiłków oraz wydawanie żywności. 

 

Markuszów 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Centrum Wolontariatu 
w Lublinie, jednostki OSP, 
KGW, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
Gminy Markuszów, Caritas Lublin, ZHP, 
Skauci Europy, Policja, Colian sp. z o.o., Sieć 
Badawcza Łukasiewicz Instytut Nowych 
Syntez Chemicznych, Celmar Płonki; Andros, 
AZOTY Puławy, Koltar Puławy, sklepy, 
hurtownie i piekarnie, drukarnie, firmy 
reklamowe i fotograficzne. BP Polska, 
McDonald's, Prezydent Puław, Starostwo 
Powiatowe Puławy, Sąd Rejonowy Puławy, 
Sędziowie Sądu Najwyższego, JST z powiatu 
puławskiego, restauracje: Biesiada, Wenecja, 
Podolanka, Hotel Garbów, Dwór Bogucin, 
Złota Rybka, szkoły i przedszkola, Cisowianka, 
Nałęczowianka, Sieć Biedronka, PZU, MOPS 
Puławy, GOPS-y, GDK w Markuszowie, Dom 
Kultury Amik Puławy, parafie: Markuszów i 
Garbów, OSM Ryki, OSM Krasnystaw, World's 
Kitchen, właściciele foodtrucków, miejscowi 
przedsiębiorcy i rolnicy, wolontariusze oraz 
mieszkańcy. 

 185 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 4 mln zł, w tym 500 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 3,5 mln zł z innych środków.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
artykuły higieniczne, chemia użytkowa, 
odzież, lekarstwa, środki opatrunkowe, koce, 
śpiwory, pościel. Zorganizowano transporty 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 14 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 94 
uchodźców ( na koniec września mieszkały 32 
os.). 

 Głównym działaniem realizowanym na 
terenie gminy było prowadzenie punkt 
pomocy Ukraińcom MOP Markuszów. 

 

Nałęczów 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, jednostki OSP, KGW, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Zawsze 
Czesławice”, Nałęczowski Ośrodek Kultury, 
MOPS, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. 

 496 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,69 mln zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie środki 
higieniczne, środki czystości, żywność i 
odzież. Zorganizowano 2 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 80 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 110 uchodźców (na koniec 
września przebywało 16 os.). Ponadto 87 
osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 586 uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało m.in. organizowanie spotkań z 
przedsiębiorcami oraz wywieszanie ogłoszeń 
z ofertami pracy.  
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 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. udział w projekcie 
„Lubelskie pomaga Ukrainie”. 

 

Puławy 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS w Puławach, 
KGW Zawiślak w Górze Puławskiej, Fundacja 
„Pogodna Przyszłość”, OSP: Góra Puławska, 
Dobrosławów, Kowala, Bronowice, 
Leokadiów, Opatkowice, Gołąb, Skoki, 
Borowa, Niebrzegów, Stowarzyszenie 
„Pomocni nad Wisłą”, szkoły w: Górze 
Puławskiej, Gołębiu, Opatkowicach, 
Bronowicach, Leokadiowie oraz mieszkańcy. 

 370 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,1 mln zł z innych środków 
(Fundusz Pomocy). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, środki czystości, koce/pościel, 
artykuły dla dzieci, środki medyczne (ok. 2 t). 

 Na terenie gminy 77 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 355 
uchodźców. 

 

m. Puławy 
 Gmina miejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

miasta realizowali m.in. Urząd 
Miasta, MOPS Puławy, 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 
Puławach, OSP we Włostowicach, ZUK 
Puławy, Brico, Lidl, Jysk, Black Red White, 
Zooart z Ryk, Zoo market z Puław, Apteka na 
Lubelskiej 22, H+H Polska Sp. z o.o., KS Azoty 
– Puławy, OPEC Sp. z o.o. , Pia-Zap Sp. z o.o., 
Młodzieżowe Centrum Kariery przy OHP, 
wszystkie przedszkola i szkoły z terenu Puław 
oraz mieszkańcy. 

 1279 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło ok. 4,2 mln zł, w tym 2,72 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 123 tys. zł z budżetu miasta, 79,2 

tys. zł ze zbiórek oraz 1,27 mln zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność 
długoterminowa, kosmetyki i chemia, środki 
opatrunkowe, leki, śpiwory, pościel, ręczniki 
(ok. 15t). Zorganizowano transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy, w tym do miasta 
partnerskiego Bojarka.  

 Na terenie miasta udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 35 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 35 uchodźców. Ponadto 156 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 705 uchodźców. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną oraz prowadzenie punktu 
odpoczynku i żywienia dla uchodźców 
przejeżdżających przez miasto. 

 

Wąwolnica 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Dom Zakonny Sióstr 
Kapucynek NSJ, jednostki OSP oraz 
mieszkańcy. 

 447 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 995,4 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze, artykuły higieniczne i ubrania.  

 Na terenie gminy 63 osoby zaoferowały 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 309 
uchodźców (na koniec września mieszkało 40 
os.). 

 

Żyrzyn 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, KGW, DREWNOLIT, 
parafie , OSP , szkoły , DPS i OPS , Biblioteka 
Gminna, HELP THE UKRAINE CHILDERN 
FOUNDATION oraz mieszkańcy. 
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 319 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,16 mln zł, w tym 662,4 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 500 tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
ubrania, art. gospodarstwa domowego. 
Zorganizowano 28 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy.  

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
transportu 22 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 10 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 300 miejscami noclegowymi, z 
których skorzystało 246 uchodźców (na 
koniec września przebywało 140 os.). 
Ponadto 18 osób zaoferowało miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 47 
uchodźców (15 os. na koniec września). 

 Dzięki działaniom podjętym w zakresie 
wsparcia zatrudnienia 5 osób podjęło pracę 
na terenie gminy. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. organizacje imprez 
integracyjno – rekreacyjnych oraz pomoc 
medyczną. 
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4.17. Powiat radzyński 

W skład powiatu wchodzi 8 gmin:  

• Borki 

• Czemierniki 

• Kąkolewnica 

• Komarówka Podlaska 

• Radzyń Podlaski 

• m. Radzyń Podlaski 

• Ulan Majorat 

• Wohyń 
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Starostwo Powiatowe w Radzyniu 
Podlaskim 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 1,29 mln zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 19 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, 
dysponujących łącznie 257 miejscami 
noclegowymi, z których skorzystało 244 
uchodźców. Na koniec września w obiektach 
przebywały 84 osoby. 

 Zorganizowano transport pomocy rzeczowej 
do Ukrainy oraz transport uchodźców z 
granicy. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia oferowane 
było za pośrednictwem PUP w Radzyniu 
Podlaskim, a także przy udziale pracowników 
miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy 
Społecznej. 

 Pozostałe realizowane działania obejmowały 
m.in. pomoc udzielaną przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Borki 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Fundacja „My 
Słowianie” oraz mieszkańcy. 

 39 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 135,6 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 20 
miejscami noclegowymi. Ponadto 10 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 38 uchodźców (5 os. na koniec 
września). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. udzielanie 
informacji o dostępnych formach pomocy dla 
obywateli Ukrainy. 

 

Czemierniki 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 34 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 101,3 tys. zł, w tym 92,3 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 9 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
spożywcze, kasze, makarony i inne o długim 
terminie przydatności do spożycia.  

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 20 miejscami noclegowymi. Ponadto 
8 osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 31 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 6 os.). 

 

Kąkolewnica 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, PCK oraz mieszkańcy. 

 8 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 405,7 tys. zł, w tym 160,2 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 5,5 tys. zł z budżetu gminy oraz 
240 tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywość, środki 
czystości, środki higieny, odzież. 
Zorganizowano transport pomocy rzeczowej 
do Ukrainy.  

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
transportu 10 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 26 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 26 uchodźców (na koniec 
września przebywało 11 os.).  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc w 
załatwianiu spraw urzędowych. 
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Komarówka Podlaska 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 100 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 564,7 tys. zł, w tym 419,2 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 145,5 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania i 
zabawki. Zorganizowano 2 transporty 
pomocy rzeczowej do Ukrainy.  

 Na terenie gminy 10 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 73 
uchodźców (22 os. na koniec września). 

 

Radzyń Podlaski 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali się m.in. 
Urząd Gminy, KGW, jednostki 
OSP oraz mieszkańcy. 

 160 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 241,5 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego).  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież, 
akcesoria dla dzieci i zabawki, środki higieny. 
(wartość zebranych darów jest trudna do 
oszacowania) Zorganizowano 4 transporty 
pomocy rzeczowej do Ukrainy.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
30 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 28 uchodźców. Ponadto 14 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 76 uchodźców (na koniec 
września mieszkała 1 os.). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, dowóz i wsparcie w leczeniu, 
organizację transportu na terenie gminy. 

 

m. Radzyń Podlaski 
 Gmina miejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

miasta realizowali m.in. Urząd 
Miasta, PCK, Parafialny Zespół 
Caritas w Radzyniu Podlaskim, ALEKSANDRIA 
- Dariusz Moczarski Sp.k., Miłosierny 
Samarytanin - punkt pomocy na rzecz 
uchodźców z Ukrainy oraz mieszkańcy. 

 333 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło ok. 275,6 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego).  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież, 
środki czystości i higieny osobistej, koce, 
pościel, kołdry, śpiwory, poduszki (ok. 1,7 t). 
Zorganizowano 4 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy.  

 Na terenie miasta udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 40 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 82 uchodźców (koniec września 
przebywało 35 os.). Ponadto 49 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 191 uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia polegało na 
nawiązywaniu kontaktu z PUP oraz 
organizowaniu spotkań z lokalnymi 
pracodawcami w ośrodku dla uchodźców. 
Dzięki podjętym działaniom 35 osób podjęło 
pracę na terenie miasta. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
miasta obejmowały m.in. udzielanie pomocy 
psychologicznej i medycznej oraz wsparcie w 
zakresie nauczania dzieci i młodzieży. 

 

Ulan Majorat 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, szkoły, GOK, KGW, 
jednostki OSP oraz mieszkańcy. 

 44 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 62,8 tys. zł, w tym 18,9 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 43,9 tys. zł z budżetu gminy. 
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 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie leki i środki 
opatrunkowe, kołdry, koce, śpiwory, 
poduszki, ręczniki, bielizna osobista, art. 
higieniczne dla dzieci i dorosłych, żywność 
długoterminowa, odzież. Zorganizowano 15 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy.  

 Na terenie gminy udostępniono 8 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania. Ponadto 8 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 37 uchodźców. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. organizację 
koncertu wspierającego kobiety i dzieci z 
Ukrainy, Dnia Kobiet i Mężczyzn - solidarni z 
Ukrainą oraz innych wydarzeń w podległych 
jednostkach organizacyjnych, w tym w 
szkołach. 

 

Wohyń 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS oraz mieszkańcy. 

 89 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 203,9 tys. zł, w tym 128,3 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 2,8 tys. zł z budżetu gminy, 4,4 
tys. zł ze zbiórek oraz 68,4 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie art. spożywcze, 
ubrania, art. higieniczne.  

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania, z których 
skorzystało 14 uchodźców (na koniec 
września przebywało 8 os.).  

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało rozmowy i spotkania z lokalnymi 
przedsiębiorcami. Dzięki podjętym 
działaniom 4 osoby podjęły pracę na terenie 
gminy. 
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4.18. Powiat rycki 

 

W skład powiatu wchodzi 6 gmin:  

• Dęblin 

• Kłoczew 

• Nowodwór 

• Ryki 

• Stężyca 

• Ułęż 
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Starostwo Powiatowe w Rykach 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 852,4 tys. zł, w tym 10,1 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 842,3 tys. zł z innych źródeł.  

 W Rykach uruchomiono powiatowy magazyn 
pomocy humanitarnej, w którym 
gromadzono przekazywane dary. Na pomoc 
rzeczową składały się głównie: odzież, 
artykuły spożywcze, artykuły higieniczne i 
opatrunkowe (ok. 1,5 t).  

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 6 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, 
dysponujących obecnie 51 miejscami 
noclegowymi, z których skorzystało 160 
uchodźców. Na koniec września w obiektach 
przebywało 40 osób.  

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia polegało na 
pośredniczeniu pomiędzy potencjalnymi 
pracodawcami a uchodźcami poszukującymi 
pracy.  

 Pozostałe realizowane działania obejmowały 
m.in. rozdysponowanie pomocy rzeczowej z 
UNHCR.  

 

m. Dęblin 
 Gmina miejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

miasta realizowali m.in. Urząd 
Miasta oraz mieszkańcy. 

 319 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie miasta 

wyniosło ok. 1,26 mln zł, w tym 5,8 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 1,25 mln zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania, środki 
higieny osobistej, leki, artykuły spożywcze. 
Zorganizowano transport pomocy rzeczowej 
do Ukrainy. 

 Na terenie miasta udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 12 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 12 uchodźców. Ponadto 58 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 278 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 55 os.). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
miasta obejmowały m.in. udzielanie pomocy 
psychologicznej. 

 

Kłoczew 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, jednostki OSP, 
KGW, sołtysi oraz mieszkańcy. 

 74 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 307,8 tys. zł, w tym 198,9 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 4 tys. zł ze zbiórek oraz 104,9 tys. 
zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie: artykuły 
spożywcze: mąka, cukier, sól (ok. 0,4 t) oraz 
żywność długoterminowa (ok. 12,5 tys. szt.), 
artykuły chemiczne, higieniczne i kosmetyki 
(ok. 1,9 tys. szt). Zorganizowano 3 transporty 
pomocy rzeczowej do Ukrainy.  

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
transportu 15 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 30 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 21 uchodźców (na koniec 
września przebywała 1 os.). Ponadto 9 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 35 uchodźców (10 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało rozmowy z lokalnymi 
przedsiębiorcami w celu zatrudnienia 
uchodźców. Dzięki podjętym działaniom 6 
osób podjęło pracę na terenie gminy. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. transport do 
lekarzy, objęcie nauczaniem i opieką dzieci z 
Ukrainy oraz dożywianie uczniów w szkole. 

 

Nowodwór 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 159 uchodźcom nadano numer PESEL. 
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 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 
wyniosło ok. 123,8 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze, środki czystości oraz woda. 
Zorganizowano transport pomocy rzeczowej 
na Ukrainę.  

 Na terenie gminy 75 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 183 
uchodźców. 

 

Ryki 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju wsi Stara Dąbia, 16 jednostek 
OSP, szkoły podstawowe i przedszkola, 
Miejsko Gminne Centrum Kultury oraz 
mieszkańcy. 

 565 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 2,07 mln zł, w tym 1,67 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 45,6 tys. zł z budżetu gminy, 10,4 
tys. ze zbiórek oraz 345,6 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania, środki 
czystości, żywność, pościel, koce, karimaty. 
Zorganizowano 3 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy.  

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
transportu 40 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 4 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 46 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 60 uchodźców (na koniec 
września przebywało 26 os.). Ponadto 64 
osoby zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 337 uchodźców (180 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia świadczone 
było za pośrednictwem PUP, a także poprzez 
działania na rynku lokalnym mające na celu 
zatrudnienie do prac sezonowych. Ułatwiano 
kontakty oferujących zatrudnienie z 
uchodźcami oraz zamieszczano na stronie 

internetowej oferty pracy w formie 
dwujęzycznej. Dzięki podjętym działaniom 34 
osoby znalazły pracę na terenie gminy. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną oraz działania integracyjne i 
aktywne uczestnictwo w lokalnych 
uroczystościach (dożynki, konkurs kół 
gospodyń wiejskich, itp.). 

 

Stężyca 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOK, jednostki OSP, 
OPS oraz mieszkańcy. 

 118 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 493,4 tys. zł, w tym 393,5 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 99,9 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie odzież, obuwie, 
koce, pościel, artykuły żywnościowe (ok. 0,6 
t). Zorganizowano 2 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy.  

 Na terenie gminy 21 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 124 
uchodźców (na koniec września mieszkało 5 
os.). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. dożywianie dzieci w 
szkole oraz pracę socjalną. 

 

Ułęż 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, KGW, jednostki OSP 
oraz mieszkańcy. 

 100 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 331 tys. zł, w tym 212,8 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 118,2 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania, 
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żywność, środki czystości, zabawki. 
Zorganizowano 2 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania, z którego 
skorzystało 24 uchodźców (na koniec 
września przebywało 7 os.). Ponadto 30 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 118 uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało współpracę z PUP oraz 
lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki podjętym 
działaniom 10 osób podjęło pracę na terenie 
gminy. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. organizację festynu 
pod hasłem „Razem dla Ukrainy”. 
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4.19. Powiat świdnicki 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 5 gmin:  

• Mełgiew 

• Piaski 

• Rybczewice 

• Świdnik 

• Trawniki 

 

 

 

 

  



152 
 

Starostwo Powiatowe w Świdniku 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 1,37 mln zł, w ty, 14,4 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 1,35 mln zł z Funduszu 
Pomocy.  

 W miejscowości Stróża Kolonia utworzono 
Hub Powiatowy, w którym gromadzone były 
dary zbierane przez Starostwo, a także 
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. 
Zbierana była głównie żywność z długim 
terminem przydatności. 

 Na potrzeby uchodźców od początku wojny 
udostępniono 15 obiektów zbiorowego 
zakwaterowania, z których na koniec 
września funkcjonowało 8, dysponujących 
łącznie 144 miejscami noclegowymi. Z 
obiektów zlokalizowanych na terenie 
powiatu skorzystało łącznie 639 uchodźców, 
przy czym na koniec września zajęte było 105 
miejsc. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia oferowane 
było poprzez organizowanie spotkań 
informacyjnych oraz rozdawanie ulotek. W 
wyniku podjętych działań w PUP w Świdniku 
zarejestrowanych było 38 uchodźców, z 
których 14 podjęło zatrudnienie. 

 Pozostałe realizowane działania obejmowały 
m.in. udzielanie pomocy dzieciom w szkołach. 

 

Mełgiew 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Stowarzyszenie 
„Razem dla Krzesimowa”, Centrum Kultury 
Gminy Mełgiew w Podzamczu, OPS, Rady 
Sołeckie z: Franciszkowa i Piotrówka, szkoły, 
jednostki OPS, Parafia Rzymskokatolicka im. 
Św. Wita w Mełgwi oraz mieszkańcy. 

 418 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 655,2 tys. zł, w tym 652,8 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 2,4 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania, art. 
spożywcze i higieniczne. Zorganizowano 5 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 20 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 648 uchodźców (na koniec 
września przebywało 4 os.). Ponadto 58 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 207 uchodźców (22 os. na koniec 
września). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc w 
załatwianiu bieżących spraw, w tym robienie 
zakupów dla osób przebywających w 
punktach zbiorowego zakwaterowania. 

 

Piaski 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, lokalni przedsiębiorcy, 
OPS, jednostki OSP oraz mieszkańcy. 

 488 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,35 mln zł, w tym 539 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 20,6 tys. ze zbiórek oraz 790,5 
tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność z 
długim terminem ważności, artykuły dla 
dzieci, produkty higieny osobistej, odzież, 
koce. 

 Na terenie gminy udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 109 miejscami noclegowymi, z 
których skorzystało 168 uchodźców (na 
koniec września przebywało 61 os.). Ponadto 
73 osoby zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 233 uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało współpracę z PUP, 
przekazywanie ofert pracy od lokalnych 
przedsiębiorców. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
miasta i gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną oraz wsparcie w załatwianiu 
spraw urzędowych. 
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Rybczewice 

 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP: 
Rybczewice, Izdebno, Częstoborowice, 
Wygnanowice, Stryjno, Pilaszkowice-Bazar, 
KGW Rybczewice oraz mieszkańcy. 

 157 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 577,9 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież, 
środki czystości, artykuły higieniczne (ok. 27 
t). Zorganizowano 5 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy.  

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
transportu 20 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 8 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 82 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 2561 uchodźców (na koniec 
września przebywało 10 os.). Ponadto 23 
osoby zaoferowały miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 187 uchodźców (84 os. na koniec 
września). 

 

Świdnik 
 Gmina miejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, Fundacja „Inaczej”, 
Szkoła językowa Camden Town, Towarzystwo 
Pomocy im. Brata Alberta, parafia pw. NMP 
Matki Kościoła, Centrum Usług Społecznych 
w Świdniku, firma PEGIMEK, Miejski Ośrodek 
Kultury, Spółdzielczy Dom Kultury oraz 
mieszkańcy. 

 1679 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 4,46 mln zł, w tym 2,92 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 416,4 tys. zł z budżetu miasta 
oraz 1,12 mln zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież, 
środki czystości i higieny osobistej. 

Zorganizowano 3 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie miasta udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 57 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 180 uchodźców. Ponadto 189 
osoby zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 957 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 50 os.). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
miasta obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, organizację zajęć 
kulturalnych, sportowych, tanecznych oraz 
nauki języka polskiego. 

 

Trawniki 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Bank Żywności, 
Caritas, PCK oraz mieszkańcy. 

 21 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 303,8 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie art. spożywcze, 
odzież, chemia. Zorganizowano transport 
pomocy rzeczowej do Ukrainy.  

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
transportu 15 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 24 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 115 uchodźców (na koniec 
września przebywały 33 os.). Ponadto 40 
osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 130 uchodźców (30 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało współpracę z PUP, 
przekazywanie ofert pracy przez organizacje 
pozarządowe, osoby prywatne i 
przedsiębiorców. Dzięki podjętym działaniom 
30 osób podjęło prace na terenie gminy. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
miasta i gminy obejmowały m.in. pomoc 
żywnościową.  
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4.20. Powiat tomaszowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 13 gmin:  

• Bełżec 

• Jarczów 

• Krynice 

• Lubycza Królewska 

• Łaszczów 

• Rachanie 

• Susiec 

• Tarnawatka 

• Telatyn 

• Tomaszów Lubelski 

• m. Tomaszów Lubelski 

• Tyszowce 

• Ulhówek 
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Starostwo Powiatowe w Tomaszowie 
Lubelskim 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 1,94 mln zł, w tym 363,1 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 28,4 tys. zł z budżetu powiatu, 
2,7 tys. zł ze zbiórek oraz 1,55 mln z Funduszu 
Pomocy. 

 W Tomaszowie Lubelskim zorganizowano 
powiatowy magazyn darów „SOKOLNIA”, w 
którym gromadzono głównie artykuły 
spożywcze, artykuły przemysłowe, odzież 
oraz artykuły dla dzieci. 

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 17 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, z 
których skorzystało łącznie 1530 uchodźców. 
Na koniec września zajęte były 22 miejsca.  

 Przy wykorzystaniu 19 busów oraz 14 
autobusów zorganizowano transport z 
granicy dla prawie 62 tys. uchodźców.  

 

Bełżec 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP, KGW 
oraz mieszkańcy. 

 67 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 277 tys. zł, w tym 226 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 51 tys. zł z innych środków. 

 Zorganizowano transporty pomocy rzeczowej 
na Ukrainę oraz udzielono wsparcia w 
zakresie transportu uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania, z którego 
skorzystało 604 uchodźców. 

 

Jarczów 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP, KGW, 
seniorzy oraz mieszkańcy. 

 50 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 93,7 tys. zł, w tym 84,3 tys. zł ze 

środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 4,4 tys. zł z budżetu gminy oraz 
5 tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie art. spożywcze, 
odzież, chemia. ubrania, żywność, pościel, 
koce, obuwie.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 40 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 40 uchodźców. Ponadto 10 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 50 uchodźców (na koniec 
września mieszkały 2 os.). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. przygotowywanie 
posiłków dostarczanych do punktu 
recepcyjnego. 

 

Krynice 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizowali m.in. Urząd Gminy oraz 
mieszkańcy. 

 53 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 158,2 tys. zł, w tym 130,9 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 27,3 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność 
długoterminowa oraz artykuły chemiczne i 
higieny osobistej (ok. 5 t).  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 40 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 109 uchodźców. Ponadto 13 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 62 uchodźców (na koniec 
września mieszkały 4 os.). 

 

Lubycza Królewska 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki, jednostki OSP z terenu 
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gminy oraz z terenu powiatu tomaszowskiego 
i województwa świętokrzyskiego, KGW, 
Stowarzyszenie „Morsy spod młyna” oraz 
mieszkańcy. 

 223 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,79 mln zł, w tym 239,2 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 112,2 tys. ze zbiórek oraz 144,1 
tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe, środki higieny osobistej, 
odzież, pościel.  

 Zorganizowano transporty pomocy rzeczowej 
na Ukrainę oraz udzielono wsparcia w 
zakresie transportu uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy zorganizowano 1 punkt 
recepcyjny dysponujący 150 miejscami 
noclegowymi, z których skorzystało ok. 30 
tys. uchodźców (na koniec września 
przebywało 61 os.).  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
miasta i gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, prowadzenie punktu 
informacyjnego, organizację czasu wolnego, 
wydawanie paczek żywnościowych. 

 

Łaszczów 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Stowarzyszenie 
Czajnia z Tomaszowa Lubelskiego, 
Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń ze 
Steniatynia, KGW, jednostki OSP, 
przedsiębiorcy, Parafia Rzymskokatolicka 
oraz mieszkańcy. 

 91 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 333,7 tys. zł, w tym 319,7 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 10,3 tys. zł z budżetu gminy oraz 
3,7 tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność i odzież 
(ok. 3t). Zorganizowano transport pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
transportu 50 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy 16 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 106 
uchodźców (na koniec września mieszkały 2 
os.). 

 Działania prowadzone w zakresie wsparcia 
zatrudnienia umożliwiły 3 uchodźcom 
podjęcie pracy. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. udzielanie 
informacji o pomocy żywnościowej z banku 
PCK, przysługujących świadczeniach, a także 
nauka języka polskiego. 

 

Rachanie 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 86 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 241,9 tys. zł, w tym 239,4 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 2,5 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, art. 
przemysłowe i środki czystości, środki higieny 
osobistej, art. dla niemowląt, leki. 
Zorganizowano 2 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
transportu 50 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania, z których 
skorzystało 100 uchodźców. Ponadto 19 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 74 uchodźców. 

 

Susiec 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, KGW, jednostki OSP 
oraz mieszkańcy. 

 203 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 806,8 tys. zł, w tym 102,4 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
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Lubelskiego, 6,2 tys. zł z budżetu gminy oraz 
698,2 tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież, 
środki czystości i środki higieniczne, zabawki 
dla dzieci (ok 10t). Zorganizowano 50 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
transportu 200 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 6 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 170 miejscami noclegowymi, z 
których skorzystało 1000 uchodźców. 
Ponadto 100 osób zaoferowało miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 500 
uchodźców. 

 Działania prowadzone w zakresie wsparcia 
zatrudnienia obejmowały wywieszanie ofert 
pracy na tablicach ogłoszeń. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną oraz umożliwienie nauki 
dzieciom w szkołach na terenie gminy. 

 

Tarnawatka 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, Zespół Szkół i 
Przedszkola w Tarnawatce, SP w Hucie 
Tarnawackiej, KGW, jednostki OSP oraz 
mieszkańcy. 

 86 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 253,5 tys. zł, w tym 252,8 tys. zł 
z Funduszu Pomocy oraz 0,7 tys. zł z budżetu 
gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
żywnościowe, odzież, artykuły higieny 
osobistej, karma dla zwierząt.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 60 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 80 uchodźców.  

 

Telatyn 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Stowarzyszenie „Moje 
Nowosiółki”, GOPS, KGW, jednostki OSP, 
Szkoła Podstawowa w Telatynie oraz 
mieszkańcy. 

 52 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 102,6 tys. zł, w tym 99,8 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 2,8 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie środki czystości 
, art. spożywcze, odzież, koce, pościel. 
Zorganizowano 30 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
transportu 2600 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 68 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 322 uchodźców. Ponadto 10 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 52 uchodźców (na koniec 
września mieszkały 3 os.). 

 Działania prowadzone w zakresie wsparcia 
zatrudnienia obejmowały składanie ofert 
pracy przez lokalnych rolników. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc w sprawach 
organizacyjnych, przygotowanie i dystrybucję 
posiłków oraz pomoc w sprawach 
urzędowych. 

 

Tomaszów Lubelski 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizowali m.in. Urząd Gminy, jednostki OSP, 
KGW, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Tomaszów Lubelski, Stowarzyszenie 
Liderki Gminy Tomaszów Lubelski, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rogóźna i 
Okolic „Najlepiej Razem”, Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Miejscowości Szarowola i 
Okolic, Stowarzyszenie Oświatowo-
Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi Sabaudia, 
Stowarzyszenie „Razem Młodzi Przyjaciele”, 
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Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Dla 
Rozwoju Wsi Łaszczówka, Stowarzyszenie 
„Pszczółki Roztoczańskie” i inne, placówki 
oświatowe oraz mieszkańcy. 

 280 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,26 mln zł, w tym 124,1 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 10 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
czystości, odzież (ubrania i buty) oraz wózki 
dziecięce. Zorganizowano 8 transportów 
pomocy rzeczowej na przejście graniczne w 
Hrebennem. 

 Na terenie gminy prywatni właściciele 
mieszkań i domów zaoferowali miejsca 
noclegowe, z których skorzystało 364 
uchodźców (na koniec września mieszkało 37 
os.). 

 Dodatkowe realizowane działania 
obejmowały m.in. prowadzenie na terenie 
gminy 2 punków przyjęć uchodźców jako 
przedłużenie punktu recepcyjnego w 
Tomaszowie Lubelskim, w których 
zapewniono nocleg, wyżywienie oraz 
możliwość skorzystania z węzłów 
sanitarnych. W punktach przyjęto ok. 700 
uchodźców.  

 

m. Tomaszów Lubelski 
 Gmina miejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, Stowarzyszenie Nowe 
Miasto, Rycerze Kolumba, 
OSP, PSP, jednostki organizacyjne miasta, 
Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno - 
Kongresowego, Stowarzyszenie Samorządów 
Euroregion Roztocze, przedsiębiorcy oraz 
mieszkańcy. 

 787 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 5,36 mln zł, w tym 4,82 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 87,3 tys. zł ze zbiórek oraz 454,6 
tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, odzież, 
środki higieny osobistej i art. chemiczne (ok. 

190 t). Zorganizowano 150 transportów 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie miasta udostępniono 4 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 800 miejscami noclegowymi, z 
których skorzystało 26,8 tys. uchodźców (na 
koniec września przebywało 5 os.). Ponadto 
149 osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 582 uchodźców (55 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
realizowane było przy współpracy z PUP. 
Dzięki podjętym działaniom 15 uchodźców 
podjęło pracę na terenie miasta.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
miasta i gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, z której skorzystało 2,6 tys. 
uchodźców. 

 

Tyszowce 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta oraz mieszkańcy. 

 109 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 352,6 tys. zł, w tym 347,6 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 5 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność (ok. 2 
t). Zorganizowano 22 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 12 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 80 
uchodźców (na koniec września mieszkało 12 
os.). 

 

Ulhówek 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, KGW oraz mieszkańcy. 

 66 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 278,9 tys. zł, w tym 213,9 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 65 tys. zł z innych środków. 
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 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
ubrania, środki czystości. Zorganizowano 4 
transporty pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Ponadto udzielono wsparcia w zakresie 
transportu 20 uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 30 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 200 uchodźców. Ponadto 5 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 30 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 5 os.). 

 Działania prowadzone w zakresie wsparcia 
zatrudnienia obejmowały pośredniczenie w 
nawiązywaniu kontaktów z lokalnymi 
przedsiębiorcami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 

 

4.21. Powiat włodawski 

 

 

W skład powiatu wchodzi 8 gmin:  

• Hanna 

• Hańsk 

• Stary Brus 

• Urszulin 

• Włodawa 

• m. Włodawa 

• Wola Uhruska 

• Wyryki 
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Starostwo Powiatowe we Włodawie 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo wyniosła ok. 
5,55 mln zł, w tym 136,2 tys. zł ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego, 
5,23 mln zł z Funduszu Pomocy, 59,6 tys. zł z 
Funduszu Sprawiedliwości oraz 124,3 tys. zł z 
Funduszu Pracy. 

 Zorganizowani 3 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 14 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, z 
których skorzystało łącznie 1183 uchodźców. 
Na koniec września zajęte było 301 miejsc.  

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia oferowane 
było za pośrednictwem PUP we Włodawie. 
Dzięki podjętym działaniom na terenie 
powiatu pracę podjęło 101 uchodźców. 
Ponadto w PUP zarejestrowało się 89 
obywateli UA, z czego 22 osoby skierowano 
na staż zatrudnieniowy, 12 osób skierowano 
do robót publicznych, a 1 osobie doposażono 
stanowisko pracy. 

 

Hanna 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 93 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 457,6 tys. zł, w tym 257,4 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 200,2 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze, pościel, koce, ubrania, obuwie.  

 Udzielono wsparcia w zakresie transportu 30 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 4 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 99 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 100 uchodźców (na koniec 
września przebywało 18 os.). Ponadto 8 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 98 uchodźców (2 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało organizowanie spotkań z 

lokalnymi przedsiębiorcami oraz rolnikami. 
Dzięki zrealizowanym działaniom 4 
uchodźców podjęło pracę. 

 

Hańsk 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Hańskiej, PCK Włodawa, 
PCK Lublin oraz mieszkańcy. 

 120 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 326,9 tys. zł, w tym 255,5 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 71,5 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
czystości, materiały opatrunkowe, koce, 
bielizna.  

 Na terenie gminy 42 osoby zaoferowały 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 161 
uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało współpracę z PUP oraz rozmowy 
z lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki 
zrealizowanym działaniom 5 uchodźców 
podjęło pracę. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną, z której skorzystało 5 osób, a 
także pomoc w zławianiu spraw urzędowych, 
pomoc żywnościową i rzeczową, w 
znalezieniu zakwaterowania, zapewnienie 
bezpieczeństwa w środowisku lokalnym oraz 
wypłatę świadczeń. 

 

Stary Brus 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizowali m.in. Urząd Gminy, OPS, Szkoła 
Podstawowa, Bank Żywności oraz 
mieszkańcy. 

 30 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 149,4 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 
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 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie art. higieny 
osobistej, art. żywnościowe dla dzieci, odzież.  

 Na terenie gminy 7 osób zaoferowało miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 46 
uchodźców. 

 Działania prowadzone w zakresie wsparcia 
zatrudnienia obejmowały składanie ofert 
pracy przez lokalnych rolników. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. pomoc w sprawach 
organizacyjnych, przygotowanie i dystrybucję 
posiłków oraz pomoc w sprawach 
urzędowych. 

 

Urszulin 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, KGW, Gminny Dom 
Kultury, Biblioteka Gminna, prywatni 
przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. 

 208 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 667 tys. zł, w tym 616 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 50 tys. zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania, 
żywność, środki higieniczne (ok. 1,5 t).  

 Na terenie gminy 45 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 216 
uchodźców (na koniec września mieszkało 6 
os.). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. organizację zajęć dla 
dzieci uchodźców oraz pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych. 

 

Włodawa 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizowali m.in. Urząd Gminy oraz 
mieszkańcy. 

 340 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,02 mln zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie ubrania, 
żywność. 

 Na terenie gminy udostępniono 5 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 340 miejscami noclegowymi, z 
których skorzystało 340 uchodźców (na 
koniec września przebywało 200 os.). 
Ponadto 56 osób zaoferowało miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 449 
uchodźców (40 os. na koniec września). 

 

m. Włodawa 
 Gmina miejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, MOPS, Centrum 
Wolontariatu we Włodawie, PCK, Harcerze, 
wolontariusze, pracownicy urzędu oraz 
mieszkańcy. 

 287 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 949,7 tys. zł, w tym 905,5 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego,42,7 tys. zł z budżetu miasta oraz 
1,5 tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, leki, 
kosmetyki, ubrania, pościel, kołdry, koce, 
poduszki, zabawki, chemia. Zorganizowano 
10 transportów pomocy rzeczowej do 
Ukrainy. 

 Na terenie miasta udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 60 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 35 uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
realizowane było przy współpracy z PUP, 
dzięki czemu 1 osoba podjęła pracę na 
terenie miasta.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
miasta obejmowały m.in. pomoc 
psychologiczną i medyczną, organizacje 
transportu do lekarza oraz dostarczanie 
pomocy humanitarnej do gmin partnerskich. 
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Wola Uhruska 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizowali m.in. Urząd Gminy, jednostki OSP: 
Uhrusk, Wola Uhruska, Zbereże, Siedliszcze, 
LKS Vitrum Wola Uhruska, KGW: Siedliszcze 
nad Bugiem, Gosposie z Uhruska, Piaskowe 
Babeczki, Morowe Babki, Parafia Ducha 
Świętego w Woli Uhruskiej oraz mieszkańcy. 

 200 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 479 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie odzież, chemia, 
żywność (ok. 1 t). Zorganizowano 30 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Udzielono wsparcia w zakresie transportu 30 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 7 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 93 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 215 uchodźców (na koniec 
września przebywało 10 os.). Ponadto 34 
osoby zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 175 uchodźców (23 os. na koniec 
września). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało rozdysponowywanie ulotek z 
Urzędu Pracy i Urzędu Wojewódzkiego wśród 
uchodźców, przekazywanie linków do stron 
internetowych z ogłoszeniami o pracę, 
pomoc w rejestracji w Urzędzie Pracy. Dzięki 
zrealizowanym działaniom 2 uchodźców 
podjęło pracę.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in działania 
integracyjne ze społecznością lokalną poprzez 
zapraszanie na imprezy sołeckie, warsztaty, 
zajęcia organizowane przez GOSIR. 

 
 
 
 
 
 
 

Wyryki 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, szkoły oraz 
mieszkańcy. 

 163 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 270,4 tys. zł, w tym 221,9 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 48,5 tys. zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie środki 
opatrunkowe, przybory szkolone, papier 
toaletowy, żywność, koce dla niemowląt, 
pampersy.  

 Udzielono wsparcia w zakresie transportu 7 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy 10 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 176 
uchodźców (na koniec września przebywało 6 
os.). 
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4.22. Powiat zamojski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład powiatu wchodzi 15 gmin:  

• Adamów 

• Grabowiec 

• Komarów - Osada 

• Krasnobród 

• Łabunie 

• Miączyn 

• Nielisz 

• Radecznica 

• Sitno 

• Skierbieszów 

• Stary Zamość 

• Sułów 

• Szczebrzeszyn 

• Zamość 

• Zwierzyniec 
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Starostwo Powiatowe w Zamościu 
 Łączna wielkość wsparcia finansowego 

przekazanego przez Starostwo Powiatowe 
wyniosła ok. 5,4 mln zł, w tym 5,28 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 123,2 tys. zł z darowizny od 
powiatu partnerskiego Schwäbisch Hall. 

 Zorganizowano 5 transportów pomocy 
rzeczowej na Ukrainę. 

 Na potrzeby uchodźców udostępniono 29 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, 
dysponujących łącznie 1,1 tys. miejsc 
noclegowych, z których skorzystało 1,7 tys. 
uchodźców. Na koniec września zajęte było 
231 miejsc. 

 

Adamów 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP oraz 
mieszkańcy. 

 252 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 523,5 tys. zł, w tym 522,2 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 1,3 tys. zł z budżetu gminy. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze, chemia, środki higieniczne, 
pościel, koce, ręczniki (ok. 5,2 tys. szt.). 

 Na terenie gminy 29 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 255 
uchodźców (na koniec września mieszkało 40 
os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia polegało na 
zatrudnieniu 3 uchodźców w Centrum 
Integracji Społecznej w Jacni. 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in organizację czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży przez Szkoły 
Podstawowe z terenu gminy oraz Spółdzielnię 
Socjalną Adamianka. 

 
 

Grabowiec 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP, KGW 
oraz mieszkańcy. 

 68 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 181,5 tys. zł, w tym 141,7 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 39,8 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie artykuły 
higieniczne, wyprawki dla noworodków, 
artykuły spożywcze, ubrania, środki 
opatrunkowe oraz leki przeciwbólowe. 

 Udzielono wsparcia w zakresie transportu 
pomocy rzeczowej do Ukrainy oraz 
transportu uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 45 
miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 3159 uchodźców (na koniec 
września przebywało 7 os.).  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in pomoc 
psychologiczną. 

 

Komarów - Osada 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOPS, Samorządowy 
Ośrodek Kultury, Szkoły Podstawowe w: 
Komarowie-Osadzie i Antoniówce, 
Samorządowe Przedszkole w Komarowie-
Osadzie z siedzibą w Zubowicach, Centrum 
Integracji Społecznej, Stowarzyszenie 
Aktywni w Kulturze, Stowarzyszenie 
Społeczna Inicjatywa CIS, Stowarzyszenie w 
Dobrej Wierze, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Komarów-Osada „Razem”, 
KGW, jednostki OSP oraz mieszkańcy. 

 98 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 303,2 tys. zł, w tym 218,6 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 0,6 tys. zł z budżetu gminy oraz 
84 tys. zł z innych źródeł. 
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 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie art. spożywcze 
oraz chemiczne (ok. 1,4 t).  

 Udzielono wsparcia w zakresie transportu 11 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 3 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 11 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 11 uchodźców. Ponadto 10 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 107 uchodźców (na koniec 
września mieszkało 6 os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia świadczone 
było za pośrednictwem PUP oraz Centrum 
Integracji Społecznej.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in zorganizowanie 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka 
polskiego w szkole podstawowej, 
zapewnienie darmowego dojazdu dzieci do 
szkół, pomoc żywnościową z Banku Żywności, 
zorganizowanie akcji pieczenia bułeczek, 
drożdżówek i słodkich przekąsek dla osób 
wjeżdżających do Polski na pobliskich 
przejściach granicznych. 

 

Krasnobród 

 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Krasnobrodzki 
Dom Kultury, jednostki OSP, KGW, Fundacja 
Fundusz Rozwoju Ziemi Biłgorajskiej, Caritas 
Polska oraz mieszkańcy. 

 633 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 3,1 mln zł, w tym 2 mln zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 1,1 mln zł ze zbiórek. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, środki 
czystości, ubrania. Zorganizowano 20 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 110 miejscami noclegowymi, z 
których skorzystało 500 uchodźców (na 
koniec września przebywało 16 os.). Ponadto 
66 osób zaoferowało miejsca noclegowe w 

prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 720 uchodźców (100 os. na koniec 
września). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in pomoc w 
poszukiwaniu miejsca zakwaterowania. 

 

Łabunie 

 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP oraz 
mieszkańcy. 

 253 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 328,6 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność i środki 
higieniczne. Zorganizowano 20 transportów 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Udzielono wsparcia w zakresie transportu 50 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy 20 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 154 
uchodźców (1 os. na koniec września). 

 

Miączyn 

 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 93 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 39,8 tys. zł, w tym 16,5 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 23,3 tys. zł z innych 
środków.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze, ubrania, zabawki, produkty 
chemiczne, sprzęt elektroniczny. 
Zorganizowano 7 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Udzielono wsparcia w zakresie transportu 64 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 100 miejscami noclegowymi, z 
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których skorzystało 361 uchodźców. Ponadto 
16 osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 104 uchodźców (na koniec 
września mieszkała 1 os.). 

 

Nielisz 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizował m.in. Urząd 
Gminy, Caritas oraz 
mieszkańcy. 

 172 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 598 tys. zł, w tym 475,9 tys. zł ze 
środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 3,6 tys. zł z budżetu gminy oraz 
118,5 tys. zł z innych źródeł. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność i 
ubrania o wartości ok. 25 tys. zł.  

 Na terenie gminy prywatne osoby 
zaoferowały miejsca noclegowe w domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 520 
uchodźców. 

 

Radecznica 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy oraz mieszkańcy. 

 123 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 426,1 tys. zł, w tym 261,3 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego oraz 164,8 tys. zł z innych 
środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie odzież i obuwie.  

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 
łącznie 50 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 78 uchodźców (na koniec 
września przebywało 30 os.). Ponadto 12 
osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 82 uchodźców (10 os. na koniec 
września). 

 

Sitno 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP oraz 
mieszkańcy. 

 256 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 405,1 tys. zł, w tym 282,7 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 12,7 tys. zł z budżetu gminy oraz 
109,7 tys. zł z innych źródeł.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie żywność, 
chemia, odzież.  

 Udzielono wsparcia w zakresie transportu ok. 
3 tys. uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy udostępniono 4 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 50 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 113 uchodźców. Ponadto 25 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 114 uchodźców (na koniec 
września mieszkały 3 os.). 

 

Skierbieszów 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, GOK, GOPS, Fundacja 
św. Kiliana, parafie oraz mieszkańcy. 

 60 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 60,3 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe i higieny osobistej. 
Zorganizowano 3 transporty pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Udzielono wsparcia w zakresie transportu 15 
uchodźców z granicy. 

 Na terenie gminy 10 osób zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 3 
uchodźców. 
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Stary Zamość 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, Szkoła Podstawowa w 
Wierzbie, jednostki OSP, KGW oraz 
mieszkańcy. 

 153 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 58,2 tys. zł, w tym 7,8 tys. zł z 
budżetu gminy, 3,6 tys. zł ze zbiórek oraz 46,8 
tys. zł z innych środków. 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
żywnościowe, środki czystości, odzież.  

 Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 41 miejscami noclegowymi, z których 
skorzystało 38 uchodźców. Ponadto 16 osób 
zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 115 uchodźców (na koniec 
września mieszkały 3 os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
realizowane było za pośrednictwem PUP. 
Dzięki zrealizowanym działaniom 3 
uchodźców podjęło pracę.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in wydawanie posiłków 
w szkole dla dzieci, dowóz dzieci do szkoły, 
pomoc przy składaniu wniosków w celu 
uzyskania świadczeń. 

 

Sułów 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie gminy 

realizowali m.in. Urząd Gminy oraz 
mieszkańcy. 

 19 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 6,3 tys. zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze, artykuły chemiczne, koce, 
pościele, ręczniki, kołdry (7 palet). 
Zorganizowano transport pomocy rzeczowej 
do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono obiekt 
zbiorowego zakwaterowania dysponujący 
łącznie 50 miejscami noclegowymi. Ponadto 

5 osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 33 uchodźców (na koniec 
września przebywało 6 os.). 

 

Szczebrzeszyn 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, jednostki OSP, szkoły, 
Zakłady Tłuszczowe Viterra w Bodaczowie, 
Stowarzyszenie Chrząszczowy Gród, Centrum 
Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie oraz 
mieszkańcy. 

 361 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 606,5 tys. zł, w tym 439,9 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 3,2 tys. z budżetu miasta oraz 
163,4 tys. zł z innych środków.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie agregaty 
prądotwórcze, latarki, koce, śpiwory, kołdry, 
poduszki, artykuły higieniczne, artykuły 
kosmetyczne, żywność, napoje, artykuły 
akcesoria dla dzieci, wózki, ubrania, obuwie, 
zabawki, maskotki. Zorganizowano 10 
transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 6 obiektów 
zbiorowego zakwaterowania dysponujących 
łącznie 135 miejscami noclegowymi. Na 
koniec września przebywało w nich 73 os. 
Ponadto 26 osób zaoferowało miejsca 
noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 247 
uchodźców (na koniec września mieszkało 5 
os.). 

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in organizację czasu 
wolnego dzieci i dorosłych, zapewnienie 
możliwości nauki w szkole/przedszkolu wraz z 
zapewnieniem transportu do placówek 
oświatowych oraz wyżywienia. 
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Zamość 
 Gmina wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Gminy, jednostki OSP, KGW, 
grupy nieformalne oraz mieszkańcy. 

 426 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 615,3 tys. zł, w tym 495,3 tys. zł 
ze środków przekazanych przez Wojewodę 
Lubelskiego, 20 tys. zł z budżetu gminy oraz 
100 tys. ze zbiórek.  

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie odzież, środki 
czystości, trwała żywność o łącznej wartości 
ok. 100 tys. Zorganizowano 2 transporty 
pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy udostępniono 4 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania dysponujące 
łącznie 330 miejscami noclegowymi, z 
których skorzystało 130 uchodźców (na 
koniec września przebywało 20 os.). Ponadto 
300 osób zaoferowało miejsca noclegowe w 
prywatnych domach i mieszkaniach, z których 
skorzystało 220 uchodźców. 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
realizowane było za pośrednictwem PUP.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in pomoc 
psychologiczną i medyczną, wsparcie w 
czynnościach administracyjnych oraz 
transporcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwierzyniec 
 Gmina miejsko - wiejska. 
 Pomoc uchodźcom na terenie 

gminy realizowali m.in. Urząd 
Miasta, KGW Turzyniec, 
wolontariusze oraz 
mieszkańcy. 

 522 uchodźcom nadano numer PESEL. 
 Łączne wsparcie finansowe na terenie gminy 

wyniosło ok. 1,19 mln zł (ze środków 
przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego). 

 Przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, 
na które składały się głównie produkty 
spożywcze, odzież, chemia (ok. 150 t). 
Zorganizowano 7 transportów pomocy 
rzeczowej do Ukrainy. 

 Na terenie gminy 44 osoby zaoferowało 
miejsca noclegowe w prywatnych domach i 
mieszkaniach, z których skorzystało 309 
uchodźców (na koniec września mieszkało 58 
os.). 

 Wsparcie w zakresie zatrudnienia 
obejmowało rozmowy z pracodawcami. 
Dzięki zrealizowanym działaniom 7 
uchodźców podjęło pracę.  

 Dodatkowe działania realizowane na terenie 
gminy obejmowały m.in. zajęcia integracyjno 
– opiekuńcze dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i ich mam. 
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5. Podsumowanie 

1) Agresja Rosji na Ukrainę skutkowała gwałtownym i wielomilionowym napływem uchodźców 

do Polski. Problemy z tym związane w pierwszej kolejności w największym stopniu dotyczyły 

dwóch województw graniczących z Ukrainą tj. lubelskiego i podkarpackiego. Polską granicę 

przekroczyło ponad 8,7 mln uchodźców z Ukrainy, w tym przez przejścia na terenie 

województwa lubelskiego ponad 3,7 mln osób. Wśród przybywających uchodźców przeważały 

kobiety, których udział wynosił ok. 66%.  

2) Tempo i skala migracji była największa w historii powojennej Europy, zaś powstałe problemy  

i zagrożenia z tym związane stały się kluczowym wyzwaniem w skali kraju, a także w wymiarze 

regionalnym. 

3) Samorządy, administracja rządowa, instytucje publiczne, organizacje społeczne, pozarządowe  

i kościelne, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy solidarnie i z oddaniem zaangażowały się w pomoc 

obywatelom Ukrainy udzielając wsparcia materialnego i finansowego, a także organizując 

m.in.: 

− transport do punktów recepcyjnych, a następnie miejsc docelowych, 

− obsługę w punktach recepcyjnych i informacyjnych, 

− dystrybucję pomocy humanitarnej, w tym żywności. 

4) Łączne wsparcie finansowe dla Ukrainy pochodzące z różnych źródeł z terenu województwa 

lubelskiego szacowane jest na ok. 571 mln zł. 

5) Szacunkowa wielkość udzielonej pomocy rzeczowej wynosiła: 

− 3000t pomocy humanitarnej, 

− 251 tys. szt. różnorodnych produktów,  

− dary o szacowanej łącznej wartości ok. 176 mln zł, 

− wyekspediowanie ok. 3 tys. transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. 

Ocenia się, że rzeczywista kwota wsparcia była istotnie wyższa, gdyż nie prowadzono całościowo 

rejestru pomocy finansowej i rzeczowej udzielanej ze źródeł prywatnych.  

6) Samorząd Województwa Lubelskiego pozyskał od darczyńców, w tym od regionów 

partnerskich, tj: prowincji Gerderland (Holandia), prowincji Henan (ChRL), stanu Nevada (USA), 

regionu Grand Est (Francja), regionu Styria (Austria)  3 mln zł na pomoc humanitarną dla 

Ukrainy. 

7) Obywatele Ukrainy przekraczający granicę korzystali z zorganizowanych punktów 

recepcyjnych lub informacyjnych, w których otrzymywali niezbędne informacje na temat 

pobytu w Polsce, tymczasowego zakwaterowania, posiłku oraz pomocy medycznej  

i psychologicznej. W punktach recepcyjnych na terenie województwa lubelskiego 

zaopiekowano się wszystkimi chętnymi, których liczba wyniosła ponad 300 tys., a ok. 686 tys. 

uchodźców skorzystało ze zorganizowanego transportu z granicy. Uchodźcy szukający 

docelowego schronienia w Polsce, jak również przejeżdżający przez kraj tranzytem korzystali  

z noclegów w: 
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− obiektach zbiorowego zakwaterowania,  

− turystycznych obiektach noclegowych, 

− mieszkaniach i domach osób prywatnych.  

8) Wybuch wojny spowodował konieczność relokacji działalności gospodarczej z Ukrainy do 

Polski, przy czym część firm pozostała w branży, w której funkcjonowały dotychczas. Natomiast 

w przypadku załamania łańcuchów dostaw, przedsiębiorstwa zostały przebudowywane w 

Polsce w celu zapewnienia funkcjonowania biznesu oraz ciągłości dostaw. Większość firm 

deklaruje kontynuację działalności w Polsce niezależnie od sytuacji w Ukrainie.  

9) W związku z przedłużającym się czasem trwania konfliktu, ramach Funduszy Europejskich dla 

Lubelskiego 2021-2027 zagwarantowano 622,3 mln zł (131 mln EUR) na finansowanie 

projektów, w których mogą uczestniczyć migranci z Ukrainy. 

10) Samorząd Województwa Lubelskiego planuje sfinansować ze środków programu Fundusze 

Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 realizację Centrum Integracji dla obywateli państw 

trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim z siedzibą główną w Lublinie oraz filiami 

w Chełmie, Zamościu i Białej Podlasce. Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 2,99 mln 

EUR (14,2 mln zł).  

11) Bardzo ważną rolę w przygotowywaniu i upowszechnianiu informacji na temat wydarzeń 

związanych z wojną w Ukrainie pełniły media m.in. TVP3 Lublin, Radio Lublin S.A., pozostałe 

stacje radiowe, serwisy internetowe, prasa regionalna i lokalna. Działania na rzecz pomocy dla 

Ukrainy media realizowały poprzez m.in.: organizację zbiórek i koncertów charytatywnych, 

udział w konwojowaniu pomocy humanitarnej na Ukrainę, bezpośrednią pomoc w obsłudze 

uchodźców, programy i publikacje informacyjne dotyczące sytuacji na Ukrainie oraz udzielanej 

pomocy. 

12) Trwające nadal działania wojenne stawiają przez województwem lubelskim jako regionem 

przygranicznym wyzwania związane z długofalową pomocą Ukrainie. Dotyczy ona przede 

wszystkim: 

− pomocy obywatelom Ukrainy zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego, 

− pomocy rzeczowej i finansowej instytucjom i mieszkańcom w Ukrainie, 

− przygotowania i wsparcia w realizacji programu odbudowy. 

13) Pomoc udzielana Ukrainie, niezależnie od jej charakteru powinna być realizowana  

w porozumieniu ze Stroną ukraińską (z władzami, instytucjami, organizacjami, mieszkańcami  

i innymi) oraz dokładnie dostosowana do aktualnej sytuacji i potrzeb. Takie podejście zapewni 

trafność i efektywność pomocy oraz wsparcia względem: 

− zakresu i rodzaju, 

− adresatów i odbiorców pomocy. 
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14) Województwo lubelskie powinno być włączone oraz ze względu na położenie geopolityczne 

pełnić ważną rolę w realizacji Narodowego Planu Odbudowy Ukrainy, w szczególności  

w zakresie: 

− rozszerzenia integracji logistycznej z Polską i UE poprzez:  

o budowę kolei normalnotorowej z polskich przejść granicznych do miast 

ukraińskich (Lwów), 

o uruchomienie połączenia kolejowego o dużej prędkości pomiędzy Warszawą  

i Kijowem,  

o modernizację i rozszerzenie przepustowości przejść granicznych,  

o budowę magazynów i terminali przy granicy polsko - ukraińskiej,  

o utworzenie wspólnych centrów logistycznych,  

− pełnienie roli hubu i zaplecza inwestycyjnego, 

− włączenia regionów Ukrainy do międzynarodowych organizacji gospodarczych. 

15) Wobec nieprzewidywalnego przebiegu wojny na Ukrainie w 2023 r. należy być 

przygotowanym organizacyjnie i logistycznie na możliwy scenariusz tzw. drugiej fali migracji. 

16) Biorąc pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie oraz skalę i zakres pomocy udzielonej 

Ukrainie i uchodźcom należy stwierdzić, że instytucje publiczne, podmioty społeczno – 

gospodarcze, a przede wszystkim mieszkańcy województwa sprostali trudnym wyzwaniom 

wynikającym z sytuacji kryzysowej wywołanej wojną w Ukrainie, dając dowód swojej 

odpowiedzialnej postawy i troski o potrzebujących. 
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6. Załączniki 

Załącznik 1 
Środki finansowe przekazane przez Marszałka Województwa Lubelskiego w formie dotacji Samorządu 
Województwa Lubelskiego udzielonej organizacjom pozarządowym świadczącym pomoc uchodźcom z 
Ukrainy. 

 
L.p. Klasyfikacja 

budżetowa 
Podmiot Numer 

umowy 
Plan  Środki 

przekazane w 
2022 r.  

 Kwota 
rozliczonej 

dotacji  

1 852 - Opieka 
społeczna, 

85295 - 
Pozostała 

działalność 

Fundacja Laminina 1 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

2 jw.. Bychawskie 
Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych 

2 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

3 jw. Lubelska Liga Gier 
Miejskich 

3 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

4 jw. Stowarzyszenie Być Bliżej 4 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  7 440,00 zł  

5 jw. Stowarzyszenie Być Bliżej 5 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

6 jw. Miejska Ochotnicza Straż 
Pożarna Kraśnik 

6 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

7 jw. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kurowie 

7 9 800,00 zł  9 800,00 zł  9 800,00 zł  

8 jw. Fundacja Działań 
Edukacyjnych 
KReAdukacja 

8 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

9 jw. Fundacja Działań 
Edukacyjnych 
KReAdukacja 

9 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

10 jw. Fundacja Dantis 10 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

11 jw.. Fundacja Dantis 11 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

12 jw. Caritas Archidiecezji 
Lubelskiej 

12 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

13 jw. Caritas Archidiecezji 
Lubelskiej 

13 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

14 jw. Bractwo Miłosierdzia im. 
św. Brata Alberta w 

Lublinie 

14 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

15 jw. Stowarzyszenie Wolny 
Kazimierz 

15 9 990,00 zł  9 990,00 zł  9 990,00 zł  

16 jw. Spółdzielnia Socjalna 
Sperare 

16 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

17 jw. Fundacja Rozwoju 
Rejowca Fabrycznego 

17 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

18 jw. Chełmskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju 

Kapitału Społecznego 

18 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  
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19 jw. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kraśniczynie 

19 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

20 jw. OSP w Brzezinach 20 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

21 jw. Stowarzyszenie Łowców 
Uśmiechów 

21 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

22 jw. Ochotnicza Straż Pożarna 
ŻYRZYN 

22 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

23 jw. Fundacja na Rzecz 
Perspektyw "Cel" 

23 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

24 jw. Europejski Dom Spotkań 
Fundacja Nowy Staw 

24 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

25 jw. Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Osób 

Starszych i 
Niepełnosprawnych 

POMOCNA DŁOŃ 

25 9 700,00 zł  9 700,00 zł  9 700,00 zł  

26 jw. Wschód Lubelskich Serc 
Stowarzyszenie 

26 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

27 jw. Stowarzyszenie 
Mieszkańców Gminy 

Annopol "Szansa 

27 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

28 jw. Stowarzyszenie 
Mieszkańców Gminy 

Annopol "Szansa 

28 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

29 jw. Fundacja "Projekt Arka" 29 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

30 jw. Stowarzyszenie Spełniamy 
Marzenia 

30 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

31 jw. METROPOLITALNE 
SEMINARIUM 

DUCHOWNE W LUBLINIE 

31 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

32 jw. METROPOLITALNE 
SEMINARIUM 

DUCHOWNE W LUBLINIE 

32 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

33 jw. Fundacja Victor 33 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

34 jw. Chorągiew Lubelska 
Związku Harcerstwa 
Polskiego w Lublinie 

34 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

35 jw. My Słowianie Fundacja 35 8 000,00 zł  8 000,00 zł  8 000,00 zł  

36 jw. Fundacja Rozwoju 
Społeczno-Oświatowego 

36 9 500,00 zł  9 500,00 zł  9 500,00 zł  

37 jw. Stowarzyszenie "Barwy 
Tęczy" 

37 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

38 jw. Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Wysokie 

38 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

39 jw. Stowarzyszenie 
Wspomagania Osób 
Niepełnosprawnych 
"Rews Sacra Miser" 

39 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

40 jw. Bychawskie 
Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych 

40 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  
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41 jw. Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 

i Zagrożonych 
Wykluczeniem Jedność 

Serc 

41 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  9 998,23 zł  

42 jw. Lubelskie Forum 
Organizacji Osób 

Niepełnosprawnych - 
Sejmik Wojewódzki 

42 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  9 341,24 zł  

43 jw. Stowarzyszenie Pomocy 
Młodzieży i Dzieciom 

Autystycznym "Wspólny 
Świat" w Białej Podlaskiej 

43 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

44 jw. Stowarzyszenie 
Wspierania Aktywności 

"Bona Fides" 

44 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

45 jw. Spółdzielnia Socjalna 
Urzędowianka 

45 9 900,00 zł  9 900,00 zł  9 900,00 zł  

46 jw. Bychawskie 
Stowarzyszenie 

Współpracy 
Międzynarodowej 

46 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

47 jw. Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Mikołaja w 

Urzędowie 

47 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

48 jw. Dom Zakonny 
Zgromadzenia Sióstr 

Benedyktynek Misjonarek 
z siedziba w Puławach 

48 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

49 jw. Fundacja Benedyktyński 
Zakątek z siedzibą w 

Puławach 

49 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

50 jw. Fundacja Skakanka z 
Lublina 

50 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  9 954,42 zł  

51 jw. Stowarzyszenie Pro Bono 
z siedzibą w Fajsławicach  

51 8 000,00 zł  8 000,00 zł  7 971,41 zł  

52 jw. Fundacja Uni Lubelskiej z 
siedzibą w Urzędowie  

52 9 000,00 zł  9 000,00 zł  9 000,00 zł  

53 jw. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Tarnawce 

53 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

54 jw. Stowarzyszenie Św. Kingi 
z siedzibą w Świdniku  

54 9 000,00 zł  9 000,00 zł  8 993,80 zł  

55 jw. Stowarzyszenie Św. Kingi 
z siedzibą w Świdniku 

55 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

56 jw. Stowarzyszenie 
Bezpieczny Powiat 

Biłgorajski 

56 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

57 jw. Stowarzyszenie 
Wereszczyński Gościniec 

w Urszulinie 

57 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

58 jw. Gminna Rada Kobiet - 
Zakrzówek  

58 8 000,00 zł  8 000,00 zł  8 000,00 zł  

59 jw. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerzy Janowskich z 

siedzibą w Janowie 
Lubelskim  

59 8 000,00 zł  8 000,00 zł  8 000,00 zł  
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60 jw. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Piotrkówku 

60 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

61 jw. Fundacja Heuresis z 
siedzibą w Lublinie  

61 9 000,00 zł  9 000,00 zł  9 000,00 zł  

62 jw. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Studzinakach 

62 8 000,00 zł  8 000,00 zł  7 830,16 zł  

63 jw. Charytatywne 
Stowarzyszenie Niesienia 

Pomocy Chorym 
Misercordia z siedzibą w 

Lublinie  

63 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

64 jw. Charytatywne 
Stowarzyszenie Niesienia 

Pomocy Chorym 
Misercordia z siedzibą w 

Lublinie  

64 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

65 jw. Stowarzyszenie "Studnia 
Pamięci"  

65 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  7 966,23 zł  

66 jw. Stowarzyszenie "Studnia 
Pamięci"  

66 9 000,00 zł  9 000,00 zł  3 053,34 zł  

67 jw. Chełmskie Towarzystwo 
Samorządowe 

70 9 798,00 zł  9 798,00 zł  9 791,00 zł  

68 jw. Chełmskie Towarzystwo 
Samorządowe 

71 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

69 jw. Fundacja "Mali Szczęsliwi 
im. Janusza Korczaka" z 

siedzibą w Lublinie  

72 9 000,00 zł  9 000,00 zł  8 826,39 zł  

70 jw. Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Rodzinie "Podaj 

Dłoń" w Józefowie 

73 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

71 jw. Fundacja Europejska 
Akademia Samorządowa z 

siedzibą w Lublinie  

74 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  9 910,00 zł  

72 jw. Fundacja Europejska 
Akademia Samorządowa z 

siedzibą w Lublinie 

75 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

73 jw. Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom 

Niepełnosprawnym "Krok 
za Krokiem" z Zamościa 

78 9 000,00 zł  9 000,00 zł  9 000,00 zł  

74 jw. Stowarzyszenie Razem dla 
Parczewa 

79 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  9 996,75 zł  

75 jw. Stowarzyszenie „Nasze 
Miasto” z siedzibą w 

Tomaszowie Lubelskim 

81 9 000,00 zł  9 000,00 zł  7 675,57 zł  

76 jw. Fundacja Lider na Starcie  82 9 000,00 zł  9 000,00 zł  9 000,00 zł  

77 jw. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nasutowie 

67 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

78 jw. Stowarzyszenie 
"Przeszłość - Przyszłości" 

68 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

79 jw. Fundacja na Rzecz 
Seniorów BONUM VITAE 

69 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  
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80 jw. Stowarzyszenie na rzecz 
osób potrzebujących - 

Przytulisko 

76 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

81 jw. Stowarzyszenie 
"Hrubieszów Jestem Stąd" 

77 9 000,00 zł  9 000,00 zł  9 000,00 zł  

82 jw. Stowarzyszenie 
"Przystań" Mieniany 

80 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

83 jw. Fundacja Projekt Arka 83 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

84 jw. Stowarzyszenie 
Strzeleckie Shooter 

84 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

85 jw. Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju miejscowości 
Łobaczew Duży i okolic  

85 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

86 jw. Miejska Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kraśniku z 
siedzibą w Kraśniku 

86 10 000,00 
zł  

10 000,00 zł  10 000,00 zł  

87 jw. Stowarzyszenie 
Ochotnicza Straż Pożarna 

Jakubowice Konińskie 

87 1 000,00 zł  10 000,00 zł  10 000,00 zł  

  
 

Suma 
  

849 688,00 zł  836 638,54 zł  

Źródło: Oprac. własne DSiR UMWL na podstawie danych DPSiT  UMWL, 2023. 
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Załącznik 2  
Środki finansowe przekazane przez Marszałka Województwa Lubelskiego w formie dotacji Samorządu 
Województwa Lubelskiego na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. 

L.p. Klasyfikacja 
budżetowa 

Podmiot Numer 
umowy 

Plan  Środki 
przekazane w 

2020 r.  

 Kwota 
rozliczonej 

dotacji  

1 854 - 
Edukacyjna 

opieka 
wychowawcza, 

85412 - 
Kolonie i obozy 

oraz inne 
formy 

wypoczynku 

Polski Czerwony Krzyż 89 10 000,00 zł  10 000,00 zł  10 000,00 zł  

2 jw. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - 

Krajoznawcze Zarząd 
Oddziału w Biłgoraju 

95 17 000,00 zł  17 000,00 zł  17 000,00 zł  

3 jw. Fundacja 
Przedsiębiorczość 
Rozwój Edukacja 

92 36 000,00 zł  36 000,00 zł  35 917,76 zł  

4 jw. Uczniowski Klub 
Sportowy "Piątka" 

Kraśnik 

93 20 000,00 zł  20 000,00 zł  20 000,00 zł  

5 jw. Bractwo Miłosierdzia 
im. Św. Brata Alberta z 

siedzibą w Lublinie 

94 40 000,00 zł  40 000,00 zł  32 036,12 zł 

6 jw. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Lubelski Oddział 

Regionalny  

91 28 500,00 zł  28 500,00 zł  28 500,00 zł  

7 jw. Fundacja Laminina 88 19 000,00 zł  19 000,00 zł  18 917,76 zł  

8 jw. Stowarzyszenie 
Przeszłość - Przyszłości  

90 40 000,00 zł  40 000,00 zł  40 000,00 zł  

9 jw. Fundacja „Obok Nas” 96 10 000,00 zł  10 000,00 zł  10 000,00 zł  

10 jw. Spółdzielnia Socjalna 
„Dukat” 

97 10 000,00 zł  10 000,00 zł  10 000,00 zł  

11 jw. Stowarzyszenie Lubię 
to Miasto 

98 9 500,00 zł  9 500,00 zł  9 500,00 zł  

  
Suma 

  
240 000,00 zł  231 871,64 zł  

Źródło: Oprac. własne DSiR UMWL na podstawie danych DPSiT  UMWL, 2023. 

 
 


