
Oświadczenie proszę uzupełnić  drukowanymi literami! 

 

OŚWIADCZENIE 

  

Ja niżej podpisany/a,…………………………………………………......(imię i nazwisko), legitymujący/a 

się dokumentem tożsamości......................................................... nr ..........................................., 

oświadczam, że przekroczyłem/am granicę ukraińsko- polską  

w miejscowości……………………………………....., w dniu ……………………………………………..., z uwagi na 

działania wojenne podjęte na Ukrainie przez Rosję, w obawie o moje życie i zdrowie.  

Powyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń stosownie do treści art. 233 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks karny. 

  

Wraz ze mną do Polski  przybyły małoletnie dzieci: 

  

(imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  

…………………………. 

Data i podpis 

  



AKTUALNIE POTRZEBNE RZECZY NA UKRAINIE (pomoc humanitarna) 
Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na 

Ukrainie  
Stan z 28.02.2022 roku. 

 
 Odzież  i okrycia:  

• Koce zwykłe i termiczne 
• Śpiwory 
• Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej 
• Materace 
• Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie) 
• Płaszcze przeciwdeszczowe 

 Środki higieny  i  czystości:  
• Płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło 
• Dezodoranty 
• Pasta do zębów 
• Szczoteczki do zębów 
• Grzebienie 
• Bielizna damska, męska, dziecięca 
• Podpaski 
• Pampersy 
• Pieluchy dla dorosłych 
• Papier toaletowy i ręczniki papierowe 
• Ręczniki (w tym z mikrofibry) 
• Worki na śmieci 
• Środki dezyfekujące / alkohol do dezynfekcji 
• Maski filtrujące lub jednorazowe 

 Żywność:  
• Woda 
• Żywność do szybkiego przygotowania (instant) 
• Batony (w tym energetyczne) 
• Bakalie, orzechy 
• Konserwy, 
• Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania 
• Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, 

widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik) 
Inne produkty: 

• Zapałki 
• Baterie, powerbanki 
• Oświetlenie, w tym latarki 
• Świece 

 Środki medyczne:  
• Zestawy pierwszej pomocy 
• Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, 

leki na kaszel i przeziębienie) 
• chusty trójkątne 
• bandaże 10 cm i 15 cm 
• gazy metrowe i 0,5 metra 
• opatrunki Ashermana 
• opatrunki osobiste 
• szyny Kramera 
• stazy taktyczne, stazy zwykłe 
• wenflony, strzykawki, igły 
• zestawy do przetoczeń, worki samorozprężalne 
• środki odkażające rany np. Octenisept, PWE, NaCl 



• leki przeciwbólowe 
• tccc opatrunki, plastry 
• nici chirurgiczne 

 
Jak zbierać dary? 

• Dostarczyć do wyznaczonych przez Wojewodę punktów na terenie województwa; 
• Wojewoda zorganizuje transport masowy bezpośrednio na granicę polsko-ukraińską. 

Następnie transporty będą transferowane do naszego sąsiada. 
• Koordynatorem przekazywania pomocy przez granicę jest Rządowa Agencja Rezerw 

Strategicznych przez hub pod Lublinem. 
 
 

Informacje podawane są na bieżąco na stronach urzędów wojewódzkich! 
Chęć pomocy można także zgłaszać przez specjalny formularz na: 

https://pomagamukrainie.gov.pl/ 
Ważne informacje na:  https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina 

 
W załączniku formularze oświadczeń dla uchodźców z Ukrainy w 4 językach: ukraińskim, 
polskim, rosyjskim, angielskim. 

https://pomagamukrainie.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina


POMOC MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY 

– ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ 

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, 
szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą 
potrzebować pomocy medycznej. Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z 
agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza 
rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy 
medycznej[1]. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 
 
Przepisy 
Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń 
medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją 
militarną Rosji na teren Ukrainy. 
 
WAŻNE! 
Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż 
Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, 
potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 
2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 
Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 
2022 roku. 
 
Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów 
Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą 
identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać 
dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. 
 
Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. 
Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ. 
 
Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne? 
Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich 
pacjent z Ukrainy, już teraz: 

• nie powinni odmawiać mu pomocy 
• nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy 
• nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni 

wystawiać za nie faktur 
• powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy 

obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu 
podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP. 

 
WAŻNE! 
Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom 
Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej 
ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych. 
 

[1]  Jeżeli osoba ta posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk 

stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na 

terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium Ukrainy. 

  



PRACA DLA UCHODŹCÓW 

 

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w 
najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów 
https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub poprzez formularz online na stronie 
https://www.praca.gov.pl  
Pamiętaj, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli 
Ukrainy. 
Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników urzędów 
pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524. 
 
W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje: 

• nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,  
• nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z 

uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,  
• ogólny zakres obowiązków,  
• miejsce wykonywania pracy,  
• rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,  
• wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, 
• datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system 

wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na 
podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy 
cywilnoprawnej,  

• jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, 
umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z 
określeniem poziomu ich znajomości. 

 
Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy poproś urząd pracy o 
przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Twoja oferta zostanie wprowadzona do systemu 
teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy - 
https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim). 
  
Pracodawco pamiętaj! 
Na chwilę obecną aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz uzyskać dla niego 
jeden z dokumentów tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia 
pracy. 

• Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy możesz uzyskać w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy. 

• Zezwolenie na pracę możesz uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 
dni na okres do 3 lat. 

 

Sprawy związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy urzędy pracy mają rozpatrywać 

priorytetowo, poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki. 

 

Oferty zatrudnienia: https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/ (po ukraińsku) 

 

https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu
https://www.praca.gov.pl/
https://oferty.praca.gov.pl/
https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/

