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Polska
29 lipca 2022
W
Polsce
zostało
zarejestrowanych ponad 1.2
miliona uchodźców z Ukrainy, z
których większość stanowią
kobiety i dzieci, jak również
osoby
starsze
oraz
z
niepełnosprawnościami.

UNHCR
wspiera
działania
prowadzone przez rząd poprzez
wielosektorowe
działania
humanitarne w dziedzinach ochrony
prawnej, wsparcia gotówkowego,
dostaw pomocy humanitarnej oraz
zdolności recepcyjnych.

KLUCZOWE LICZBY
Ponad 1,2 miliona uchodźców z Ukrainy
zarejestrowanych w Polsce
Ponad 5,3 miliona odsłon strony UNHCR HELP
Poland, będącą najczęściej odwiedzaną stroną HELP
na świecie
9 punktów Blue Dot i 2 centra wsparcia, świadczące
zadania z zakresu ochrony prawnej.
273,586 uchodźców zarejestrowanych w programie
wsparcia gotówkowego
11 centrów rejestracyjnych otwartych w Polsce podczas
pierwszych miesięcy kryzysu, które są stopniowo
przekształcane w placówki służące innym celom
283 ciężarówek z pomocą humanitarną dla wewnętrznie
przemieszczonych w Ukrainie
37 ciężarówek z pomocą humanitarną wysłanych do
samorządów w całej Polsce, aby wesprzeć uchodźców,
szczególnie w centrach recepcyjnych i miejscach
zakwaterowania

UNHCR i partnerzy są na przejściach
granicznych i w miejscach, gdzie
przebywają
uchodźcy,
aby
informować ich o prawach i usługach,
identyfikować i wspierać szczególnie
narażonych uchodźców, wzmacniać
możliwości
recepcyjne
oraz
rozwiązania długoterminowe.

FINANSOWANIE (STAN NA 5 LIPCA 2022)

211,3 MLN USD
Wymaganych na potrzeby ukraińskich uchodźców w Polsce

brakuje
19%

zapewnione
81%

KADRA I ODDZIAŁY
111 pracowników międzynarodowych i krajowych
4 biura w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie
oraz mobilne zespoły na przejściach granicznych

Przegląd
Odkąd wybuchła wojna w Ukrainie, Polska w ciągu kilku
tygodni z kraju będącego schronieniem dla względnie małej
ilości uchodźców stała się jednym z najważniejszych krajów
przyjmujących uchodźców w skali światowej. Ze względu na
duże zniszczenia i ruchy ludnościowe, przewiduje się, że
napływ uchodźców będzie trwał. Podczas gdy niektórzy
uchodźcy przemieścili się dalej do innych krajów Europy i
świata, głównym krajem przyjmującym pozostaje właśnie
Polska. UNHCR zwiększył swą obecność i aktywność, aby
zapewnić ratujące życie wsparcie gotówkowe, ochronę praw
uchodźców i wsparcie dla wysiłków prowadzonych przez
rząd.

www.unhcr.org

Dwie uchodźczynie z Ukrainy rejestrują się w programie wsparcia
gotówkowego UNHCR w centrum rejestracyjnym we Wrocławiu.
© UNHCR/Rafał Kostrzyński, 20 maja 2022
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Główne działania
W ścisłej współpracy z władzami na szczeblu centralnym i lokalnym, agencjami ONZ, partnerami oraz
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego UNHCR podejmuje następujące przedsięwzięcia:

Informacja nt. ochrony i komunikacja ze społecznościami
Aby wypełnić luki w przestrzeni informacyjnej, UNHCR szybko uruchomiło i na bieżąco aktualizuje
stronę UNHCR HELP Poland, która stała się najczęściej odwiedzaną stroną HELP na świecie. Jest
otwierana również z terytorium Ukrainy. Strona zawiera przyjazną dla dzieci wersję w języku angielskim,
ukraińskim i polskim. UNHCR przygotował oraz dystrybuuje wśród uchodźców na przejściach granicznych,
w centrach recepcyjnych i miastach informacje praktyczne, wskazówki dot. bezpieczeństwa i aspektów
prawnych w formie ulotek, plakatów, materiałów cyfrowych, informacji w mediach społecznościowych oraz
poprzez aplikacje takie jak Telegram, które są szeroko używane przez osoby z Ukrainy.

Blue Dots – bezpieczne przestrzenie gwarantujące ochronę i wsparcie
Blue Dots to przestrzenie wsparcia, które gromadzą w jednym miejscu kluczowe usługi z zakresu
ochrony i informacji dla uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób najbardziej narażonych. Zaliczają się do nich dzieci rozdzielone i
pozbawione opieki, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, ofiary handlu ludźmi oraz przemocy ze
względu na płeć, uchodźcy z mniejszości narodowych takich jak Romowie, a także członkowie społeczności
LGBTIQ+. Blue Dots, ustanowione przez UNHCR i UNICEF wspólnie z lokalnymi władzami i partnerami w
pobliżu głównych przejść granicznych, punktów recepcyjnych oraz centrów miast, zapewniają bezpieczną
przestrzeń, wsparcie oraz skierowania do świadczeń opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy psychospołecznej
i innych. W miastach UNHCR stworzył Blue Dots połączone z centrami rejestracyjnymi programu wsparcia
gotówkowego, by łatwiej identyfikować osoby szczególnie narażone. Aby uzupełnić podejście, UNHCR
otworzył centra dla społeczności uchodźców w Rzeszowie oraz we współpracy z partnerami w Lublinie.

Wsparcie gotówkowe
Wsparcie gotówkowe jest jednym z najbardziej skutecznych i wydajnych sposobów na wsparcie ludzi
zmuszonych do ucieczki, w szczególności w szybko zmieniających się okolicznościach. Wsparcie
gotówkowe szanuje wolność wyboru uchodźców, pozwalając im decydować czego najbardziej potrzebują
ich rodziny. We współpracy z Santander Bank Polska oraz przy wykorzystaniu systemu BLIK do wypłacania
pieniędzy, uchodźcy z Ukrainy przebywający w Polsce mogą je otrzymać szybko i bezpiecznie. Przy
wykorzystaniu jednorazowego kodu, wysyłanego na ich numery telefonów, uchodźcy mogą dokonywać
wypłat w całym kraju bez otwierania konta lub posiadania karty bankowej. Uchodźcy otrzymują 700 zł na
miesiąc przez co najmniej trzy miesiące na pierwszą osobę w rodzinie oraz dodatkowo 600 zł dla każdego
kolejnego członka rodziny, do maksymalnej wysokości 2500 zł miesięcznie w przypadku gospodarstw
domowych składających się z 4 lub więcej osób. Rodziny mogą nabywać produkty i usługi od lokalnych
przedsiębiorstw, co wzmacnia miejscową gospodarkę i wspiera integrację.

Zaopatrzenie
UNHCR wspiera rząd i władze lokalne w Polsce za pomocą dostaw mających na celu zwiększenie zdolności
przyjmowania uchodźców. Do 29 lipca ze swojego głównego magazynu w Grabicy UNHCR wysłał 37
ciężarówek z kluczową pomocą, taką jak pościel, koce, środki higeniczne, ręczniki i pieluchy. Dotarła
ona do miejscowości takich jak Białystok, Katowice, Kraków, Poznań, Rzeszów, Tarnobrzeg, Gdańsk,
Szczecin, Jarosław, Lubaczów, Warszawa i Wrocław w celu wsparcia uchodźców, m.in. w centrach
recepcyjnych i noclegowych.
UNHCR stworzył również Centrum Magazynowo-Przeładunkowe magazyn w Rzeszowie, aby stamtąd
przekazywać niezbędne dostawy humanitarne do Ukrainy. Do tej pory wysłaliśmy tam 283 ciężarówki
z pomocą w postaci zestawów kuchennych, lamp solarnych, śpiworów, materaców, ręczników, ubrań, w
tym ciepłych kurtkek, oraz koców, a także innych przedmiotów ratujących życie. Trafiły one do magazynów
UNHCR w Dnieprze, Lwowie i Użhorodzie w zachodniej i środkowej Ukrainie, skąd są przekazywane osobom
wewnętrznie przemieszczonym (IDPs).

Ochrona przed wykorzystywaniem i molestowaniem seksualnym oraz przeciwdziałanie
handlowi ludźmi
UNHCR prowadzi warsztaty zwiększające świadomość nt. wykorzystania seksualnego i molestowania
oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi skierowane do uchodźców, partnerów oraz funkcjonariuszy
publicznych. Organizuje treningi oraz dystrybuuje materiały informacyjne i edukacyjne po polsku,
ukraińsku i angielsku. UNHCR pracuje z partnerami – w tym społecznymi organizacjami oddolnymi - nad
ustanowieniem oraz obsługą mechanizmu zgłaszania skarg i wniosków, który będzie zapobiegał
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wykorzystywaniu i molestowaniu seksualnemu, między innymi poprzez stanowiska, gdzie udzielana jest
pomoc w zakresie ochrony oraz monitoring dot. ochrony praw uchodźców.

Zwiększenie operatywności
UNHCR jest obecny w Polsce od 30 lat, współpracując w sprawach uchodźców z krajowymi władzami. W
związku z kryzysem wywołanym przez wojnę w Ukrainie UNHCR znacząco zwiększył swoją obecność i
działalność w całej Polsce. UNHCR obecnie posiada Przedstawicielstwo i Biuro Łącznikowe z agencją
Frontex w Warszawie, a także otworzył dwa biura terenowe w Warszawie i Lublinie oraz oddziały w
Rzeszowie i Krakowie. UNHCR zwiększył ilość kadry z 8 do 111 pracowników pracujących w Warszawie,
Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Aby jeszcze aktywniej włączyć się w działania kryzysowe, UNHCR
zatrudnia i kieruje do pracy w Polsce dodatkowe osoby.

Współpraca z partnerami
UNHCR współpracuje z sześcioma międzynarodowymi i krajowymi partnerami w celu realizacji najbardziej
niezbędnych potrzeb uchodźców przebywających w Polsce. Należą do nich Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej (PCPM), Premiere Urgence International, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć,
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Światowa Federacja Luterańska oraz ACTED/REACH.
UNHCR przewodzi wielosektorowej strukturze koordynującej pomoc uchodźcom w Polsce, wspierając w ten
sposób działania kryzysowe prowadzone przez władze państwowe. Utworzono następujące grupy tematyczne:
ochrona praw uchodźców (wraz z podgrupami dot. ochrony dzieci, przemocy ze względu na płeć, przeciwdziałania
handlowi ludźmi, obywateli państw trzecich oraz zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego), zdrowie,
edukacja, schronienie, podstawowe potrzeby (w tym bezpieczeństwo żywnościowe, woda i higiena oraz kluczowe
przedmioty) oraz logistyka. Ponadto działają grupy przekrojowe zajmujące się wsparciem gotówkowym, zarządzaniem
informacją, odpowiedzialności przed społecznościami oraz zapobieganiem wykorzystywaniu i molestowaniu
seksualnemu.
UNHCR razem ze 142 partnerami przedstawił dokument: Kryzys Ukraiński: Regionalny Plan Pomocy Uchodźcom,
apelując o wsparcie w wysokości ponad 1,8 miliarda dolarów na pomoc szacowanej grupie 8,3 miliona uchodźców w
regionie do końca 2022 roku. Polski Rozdział Planu Pomocy uwzględnia 87 partnerów (głównie organizacje
pozarządowe) i zakłada całkowity budżet przekraczający 740 mln dolarów. Plan Pomocy ma na celu uzupełnienie,
wsparcie i wzmocnienie krajowego planu działań w związku z kryzysem uchodźczym w Polsce i pozostałych krajach
sąsiadujących z Ukrainą, które przyjmują uchodźców. Zaktualizowane informacje nt. działań kryzysowych są dostępne
na stronie UNHCR Poland Data Portal, gdzie można znaleźć również dedykowane podstrony dla każdej z sektorowych
grup roboczych.

Informacje finansowe
Całkowite zarejestrowane wsparcie finansowe dla działań UNHCR w Polsce stanem na 5 lipca wyniosło
USD. UNHCR jest wdzięczny darczyńcom za wsparcie dla naszych działań.

171,6 mln

DAROWIZNY ŚCIŚŁEGO PRZEZNACZENIA | USD
Dziękujemy darczyńcom, którzy przekazali nam darowizny ścisłego przeznaczenia w wysokości 40,3 mln USD.
Stany Zjednoczone Ameryki
Arabia Saudyjska
Japonia
Korea Południowa
Irlanda
Fundacja Bankowa La Caixa
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Sony Corporation
Inni donorzy prywatni

$5,000,000
$3,625,000
$3,500,000
$1,116,071
$1,086,957
$400,000
$374,622
$250,204

$25,000,000

DAROWIZNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA | USD
Szczególnie dziękujemy darczyńcom, którzy przekazali nam darowizny ogólnego przeznaczenia, które mogę zostać wykorzystane na potrzeby tej
operacji bądź całego regionu lub podregionu.
Darczyńcy prywatni Japonia 79,6 mln | Niemcy 64,5 mln | Darczyńcy prywatni Szwecja 63,5 mln | Prywatni darczyńcy Bahamy 52,2 mln | Prywatni
darczyńcy USA 39,6 mln | Wielka Brytania 32,7 mln | Darczyńcy prywatni Niemcy 32,4 mln | Prywatni darczyńcy Wielka Brytania 30,4 mln |
Darczyńcy prywatni Holandia 29,1 mln | Darczyńcy prywatni Francja 26,9 mln | Darczyńcy prywatni Włochy 25,6 mln | Darczyńcy prywatni Hiszpania
22,2 mln | Darczyńcy prywatni Szwajcaria 21,5 mln | Francja 18,6 mln | Norwegia 18,5 mln | Stany Zjednoczone Ameryki 16,2 mln | Japonia 12,8
mln | Darczyńcy prywatni Czechy 11,2 mln | Darczyńcy prywatni Dania 9,9 mln | Włochy 9 mln | Kanada 7,9 mln | Prywatni darczyńcy Australia 7,7
mln | Australia 7,2 mln | Darczyńcy prywatni Kanada 7,1 mln | Hiszpania 4,2 mln | Darczyńcy prywatni Republika Korei 3,9 mln | Austria 3,8 mln |
Irlandia 3,3 mln | Prywatni darczyńcy Chiny 2,3 mln | Szwajcaria 2,1 mln
DAROWIZNY DOWOLNEGO PRZEZNACZENIA | USD
Dziękujemy darczyńcom, którzy przekazali darowizny dowolnego przeznaczenia.
Szwecja 99,3 mln | Norwegia 72,5 mln | Darczyńcy prywatni Hiszpania 39 mln | Holandia 37,2 mln | Dania 35,6 mln | Zjednoczone Królestwo 28,1
mln | Niemcy 27 mln | Darczyńcy prywatni Japonia 26,6 mln | Francja 18,5 mln | Szwajcaria 18,4 mln | Darczyńcy prywatni Republika Korei 16,4
mln | Darczyńcy prywatni USA 15 mln | Belgia 11,9 mln | Irlandia 11,8 mln | Włochy 10 mln

Więcej informacji: Łukasz Tomik, specjalista ds. relacji zewnętrznych, Email: tomik@unhcr.org
LINKI: Ukraine Emergency Situation Page - Data Portal Poland - Facebook - Twitter
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