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Polski Czerwony Krzyż to najstarsza humanitarna 

organizacja w Polsce, która od ponad 100 lat 

pomaga najbardziej potrzebującym w czasie

wojny i pokoju. Misją PCK jest zapobieganie 

ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków 

oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakichkolwiek 

dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, 

przekonań religijnych lub politycznych.

Polski Czerwony Krzyż to organizacja

zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu 

humanitarnym. Międzynarodowy Ruch Czerwonego 

Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu 

swojej misji kieruje się zawsze 7 podstawowymi 

zasadami, które są stałe i nie ulegają wpływom 

aktualnych ideologii: humanitaryzmem, 

bezstronnością, neutralnością, niezależnością, 

dobrowolnością, jednością i powszechnością.

W Polsce działa:
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Od początku konfliktu zbrojnego

w Ukrainie już ponad 3 000 000 uchodźców 

przekroczyło granicę polsko-ukraińską.

Głównie są to kobiety i dzieci, które szukają 

schronienia i spokojnej przyszłości.

Organizacja Narodów Zjednoczonych 

szacuje, że w wyniku wojny nawet

7 milionów Ukraińców może szukać 

schronienia w innych państwach,

w tym najwięcej osób trafi do Polski.

W akcję organizowania pomocy humanitarnej

dla Ukrainy zaangażowanych jest obecnie

prawie 19 711 osób

1778
PRACOWNIKÓW

PCK

5410
DOTYCHCZASOWYCH 

WOLONTARIUSZY

12681
NOWYCH 

WOLONTARIUSZY

Polski Czerwony Krzyż od pierwszego dnia konfliktu prowadzi działania pomocowe 

na rzecz osób z Ukrainy. Już 24 lutego ogłosiliśmy zbiórkę środków finansowych,

a w ciągu kolejnych 2 dni również zbiórkę darów rzeczowych. Grupy Ratownictwa PCK

od pierwszego dnia zaangażowały się w tworzenie punktów pomocowych, w których 

dystrybuowana jest pomoc humanitarna i udzielana pomoc medyczna.



RAPORT Z DZIAŁAŃ POMOCOWYCH POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 24 LUTY - 30 KWIECIEŃ 2022 #napomocUkrainie

4

Dzięki hojności darczyńców indywidualnych oraz firm dotychczas udało się pozyskać ponad ponad

4 740 ton darów rzeczowych, które sukcesywnie wydajemy na potrzeby

uchodźców.

Tylko w ostatnim tygodniu wydaliśmy:

530 700 274 700                13 100 
KILOGRAMÓW ARTYKUŁÓW KILOGRAMÓW

ŻYWNOŚCI HIGIENICZNYCH ŚRODKÓW

I CHEMICZNYCH OPATRUNKOWYCH

Pomoc Polskiego Czerwonego 

Krzyża trafiła do ponad

300 000 osób,
czyli do niemal co 10 osoby,

która przekroczyła

polsko-ukraińską granicę.
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Nasi wolontariusze i pracownicy

nieustannie pracują nad tym, aby posortować 

zebrane dary i jak najszybciej przekazać je 

uchodźcom, którzy dopiero przybyli

do Polski, ale też tym, którzy są u nas

od początku konfliktu w Ukrainie.

W marcu z pomocą humanitarną docieraliśmy:

na dworce PKP w Przemyślu, Warszawie, 

Lublinie i Krakowie do punktów recepcyjnych 

oraz punktów tymczasowego pobytu 

organizowanych przez władze administracji 

państwowej i samorządowej w całym kraju,

ale także do prywatnych mieszkań, których 

właściciele udzielili gościny uchodźcom.
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PODKARPACKIE

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża
Działania Polskiego Czerwonego Krzyża przez pierwsze tygodnie konfliktu 

zbrojnego skumulowane były na terenie województwa podkarpackiego

i lubelskiego, gdzie było najwięcej osób przybywających z Ukrainy 

i najwięcej potrzeb. Obecnie działamy w całym kraju.

Na Podkarpaciu, Grupy Ratownictwa PCK do końca marca pełniły dyżury w 5 punktach 

recepcyjnych, gdzie przebywało najwięcej uchodźców (Medyce, Przemyślu, Korczowej,

Krościenku i Budomierzu). Obecnie Grupa Ratownictwa PCK w Przemyślu dyżuruje w 2 punktach 

w Przemyślu i Medyce. W punktach dla uchodźców przygotowane są miejsca noclegowe, dostęp-

ne jest jedzenie, woda, środki higieniczne, a dla najmłodszych zabawki, aby dzieci choć na chwilę 

mogły zapomnieć o traumatycznych przeżyciach.

10 873
TYLU OSOBOM DOTYCHCZAS
RATOWNICY UDZIELILI 

POMOCY MEDYCZNEJ
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W działania na terenie Podkarpacia 

rotacyjnie zaangażowanych było

16 Grup Ratownictwa PCK:

Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl,

Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz,

Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław,

Grupa Ratownictwa PCK Ostrowiec Świętokrzyski,

Grupa Ratownictwa PCK Warszawa,

Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz,

Grupa Ratownictwa PCK Poznań,

Grupa Ratownictwa PCK Opole,

Grupa Ratownictwa PCK Kielce,

Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała,

Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto,

Grupa Ratownictwa PCK Koszalin,

Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn,

Grupa Ratownictwa PCK Zabrze,

Grupa Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice.

Jednostki ratownicze ponadto realizują 

działania w ramach wsparcia prowadzonych 

punktów relokacji na terenie Dolnego Śląska, 

Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza, Mało-

polski, Świętokrzyskiego i Zachodniopomor-

skiego. Do zadań ratowników należy także 

organizacja transportów oraz prowadzenie

i dystrybucja pomocy humanitarnej. Wspie-

rają także organizację ewakuacji medycznej

osób poszkodowanych.

Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK

wraz z podległymi Oddziałami Rejonowymi, 

szczególnie z Oddziałem w Przeworsku

nieustannie pracuje nad przygotowaniem

kolejnych transportów z pomocą

humanitarną do Lwowa i Łucka.

W Rzeszowie dzięki współpracy władz 

Politechniki Rzeszowskiej oraz PCK powsta-

ło Centrum Pomocy Ukrainie, do którego 

mieszkańcy Rzeszowa mogą przynieść dary 

dla uchodźców. Studenci wspólnie z pracow-

nikami PCK pomagają segregować dary

i przygotować je do transportu.

Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK 

otworzył także Punkt Wolontariatu PCK, do 

którego mogą zgłosić się wszyscy chętni do 

wspierania naszych działań na rzecz uchodź-

ców, przede wszystkim w segregowaniu 

darów, które otrzymujemy, a także

w załadunku transportów z pomocą.

PODKARPACKIE
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Na Lubelszczyźnie pomagają wolontariusze 

Oddziałów PCK, ale także Grupa Pomocy 

Humanitarnej Lublin, której członkowie obecnie 

pełnią weekendowe dyżury na przejściach 

granicznych w Zosinie i Dołhobyczowie.

Wolontariusze pomagają przybywającym uchodźcom 

w uzyskaniu informacji, gdzie szukać pomocy

w Polsce i przekazują paczki z pomocą humanitarną.

W Lublinie powstało Centrum Pomocy Humanitarnej PCK, 

które koordynuje dystrybucje transportów z pomocą humani-

tarną w kraju, ale także wysyłaną do naszych wschodnich 

sąsiadów we współpracy z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem.

LUBELSZCZYZNA

#napomocUkrainie
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Od 18 marca do 18 kwietnia

Grupa Pomocy Humanitarnej Lublin

pełniła dyżury w Punktach Pobytu Tymczasowego

w Lublinie oraz w Porcie Lotniczym Lublin- Świdnik.

Pod opieką wolontariuszy było

350 osób,

które otrzymały pomoc medyczną

i wsparcie psychologiczne.

W czasie weekendu (23-24 kwietnia) wolontariusze

z GPH Lublin pełnili dyżury na przejściach granicznych 

w Zosienie i Dołhobyczu, gdzie udzielili pomocy

800 osobom.
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PCK posiada 118 pracowników i wolontariuszy przeszkolonych w temacie 

poszukiwania bliskich i łączenia rodzin. Dotychczas podjęliśmy 49 interwencji 

dla uchodźców, którzy stracili kontakt ze swoją rodzinom. W województwie 

podkarpackim i lubelskim na każdym przejściu granicznym znajdują się 

wolontariusze PCK, którzy umożliwiają uchodźcom kontakt telefoniczny

z rodzinami, które pozostały w Ukrainie.

Małopolski Oddział Okręgowy PCK 

udostępnił Ośrodek w Mszanie Dolnej, 

gdzie schronienie znalazło 20 uchodźców.

Grupa Ratownictwa PCK Kraków 

prowadzi punkt medyczny na 

Dworcu Głównym w Krakowie.

Oddział Rejonowy PCK w Nowej Soli

organizuje zajęcia plastyczne, sportowe

i umuzykalniające dla najmłodszych uchodźców. 

W zajęciach bierze udział 15 dzieci.

Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK

1 marca br. uruchomił w na dworcu autobusowym 

w Kielcach całodobowy punkt informacyjny

dla uchodźców z Ukrainy.

Ratownicy z Grupa Ratownictwa PCK Kielce 

trzykrotnie pomagali w transporcie małych 

pacjentów chorych onkologicznie wraz z ich 

opiekunami z ukraińskich szpitali, którzy

dotarli do Kielc specjalnym pociągiem sanitarnym.

Z pacjentami podróżowali lekarze, pielęgniarki 

i ratownicy medyczni.

Łódzki Oddział Okręgowy PCK przygotował

w jednym z łódzkich hoteli nowy dom dla 

140 mieszkańców Ukrainy.

W Ostrowcu Świętokrzyskim Oddział PCK 

otworzył Powiatowy Punkt Pomocy 

Humanitarnej PCK, w którym uchodźcy mogą 

otrzymać pomoc materialną oraz niezbędne 

informacje.

DZIAŁANIA

W CAŁYM KRAJU

#napomocUkrainie
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W połowie kwietnia PCK rozpoczął

dystrybucję wyprawek szkolnych dla

dzieci z Ukrainy, które rozpoczęły

naukę w polskich szkołach.

Pierwsze 1000 wyprawek otrzymali

uczniowie, którzy uczęszczają do

Warszawskich szkół na Mokotowie,

Pradze Północ i Pradze Południe. 

Docelowo wyprawki od PCK otrzyma

ponad 32 000 uczniów z Ukrainy.

W tym roku Wielkanoc

obchodziliśmy dwa razy.

PCK wspólnie z lokalnymi społecznościami

organizował świąteczne spotkania integracyjne

dla swoich podopiecznych oraz uchodźców z

Ukrainy. W spotkaniach udział wzięło

prawie 2000 osób z Ukrainy.

Dla tych, którzy nie mogli wspólnie z nami usiąść

przy jednym stole, przygotowaliśmy prawie

4 000 paczek świątecznych.



Wolontariusze PCK z Oddziału Rejonowego w Gdyni 

towarzyszą uchodźcom z Ukrainy  w podróży promami do Szwecji. 

Oferują im swoją pomoc i wsparcie psychologiczne. 

Oddział Okręgowy PCK w Nowej Soli

otworzył Punkt Pomocy Humanitarnej

dla obywateli Ukrainy. Takich punktów PCK z

pomocą humanitarną dla uchodźców

jest coraz więcej w całym kraju.

Powstają w miejscowościach, w których 

przebywa najwięcej potrzebujących osób.

12
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Zorjana
to jedna z ukraińskich uchodźczyń, która wzięła udział w wielkanocnym 

śniadaniu organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż w Warszawie.

„Nie czuję się samotna” - powiedziała Zorjana, mama trójki dzieci, która 

wraz z nimi uciekła z domu w Zachodniej Ukrainie, gdy konflikt się zaostrzył. 

Do Polski przyjechała 5 marca, aby być z mężem pracującym na wsi.

„Największą różnicą teraz, gdy jesteśmy w Polsce, jest to, że moje dzieci

mogą spać w nocy. Nie słyszymy już syren, a jeśli słyszymy samoloty na

niebie, wiemy, że jesteśmy bezpieczni, bo to nie są samoloty wojskowe”.

Daria
ma 24 lata i jest ukraińską uchodźczynią, która została 

wolontariuszką Polskiego Czerwonego Krzyża. Mówi: „Uwielbiam 

atmosferę i ducha Czerwonego Krzyża, pomagają wszystkim,

a ja to właśnie chcę robić. Kiedy przyjechałem do Polski, szybko 

zdałam sobie sprawę, że nie mogę po prostu siedzieć

w mieszkaniu koleżanki, też muszę pomagać”.

Mówi po ukraińsku, polsku i angielsku, pomaga innym uchodźcom 

w tłumaczeniu, a także wspiera wolontariuszy PCK w pakowaniu

i dystrybucji pomocy humanitarnej dla uchodźców. Daria uciekła

z miasta Dniepr w Ukrainie wkrótce po wybuchu konfliktu zbrojnego.



Transporty z pomocą 
humanitarną dla Ukrainy

Transporty głównie przygotowywane

są przez Oddziały PCK w Lublinie i Rzeszowie.

PCK jest w stałym kontakcie z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem, 

który na bieżąco ustala potrzeby humanitarne w Ukrainie.

Dotychczas były to głównie: żywność (w tym dla dzieci), 

woda, środki opatrunkowe (w tym bardzo potrzebne apteczki

indywidualne i Trauma Kit, środki higieniczne, środki ochronne 

oraz koce i śpiwory).

Dzięki współpracy z naszymi partnerami 

oraz przy wsparciu innych stowarzyszeń

Czerwonego Krzyża, m.in.: 

Niemieckiego Czerwonego Krzyża i

Holenderskiego Czerwonego Krzyża

oraz Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża

i Czerwonego Półksiężyca udało się już wysłać

332

3048

TRANSPORTÓW

Z POMOCĄ HUMANITARNĄ 

DO UKRAINY

TON Z POMOCĄ

HUMANITARNĄ

DO UKRAINY
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Dzięki współpracy z Ukraińskim 

Czerwonym Krzyżem transporty 

PCK z pomocą humanitarną 

(żywnością, wodą, środkami 

higienicznymi, lekami) dotarły

do mieszkańców Buczy i Irpienia.

Transporty koordynowane są przez 

logistyków z Biura Zarządu Głównego 

PCK, a organizowane niemal przez 

wszystkie Oddziały Okręgowe PCK. 

Docierają m.in. do: Charkowa, 

Żytomierza, Kijowa, Zaporoża, 

Połtawy, Mikołajowa, Ochtyrki, 

Borodzianki.



Uchodźcy z Ukrainy mogą zgłosić 

się po pomoc materialną do 

oddziałów PCK w całym kraju.

Wolontariusze i pracownicy PCK przygotowują paczki

z żywnością, środkami higienicznymi, środkami czystości, 

zabawkami oraz środkami pielęgnacyjnymi dla dzieci.
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www.pck.pl

#napomocUkrainie


