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2. PODSTAWOWE INFORMACJE  
 

 Należy objąć opieką każdą osobą, która uciekła z objętej wojną Ukrainy i wymaga pomocy.  

 Pomoc jest organizowana i koordynowana przez administrację rządową i samorządową. 

 Prywatne inicjatywy pomocy pozostają w gestii osób, które je podejmują – w obecnym 

stanie prawnym nie istnieje możliwość finansowania ze środków publicznych pobytu 

uchodźców w prywatnych mieszkaniach.  

 Każda osoba, która przekroczyła granicę ukraińsko – polską po 24 lutego 2022 r. przebywa 

na terenie Polski legalnie - na chwilę obecną obowiązują dotychczasowe zasady prawne 

w zakresie zalegalizowania pobytu, otrzymania statusu uchodźcy czy też podjęcia 

zatrudnienia, ale przygotowywana jest specjalna ustawa, która ma uprościć te zasady, więc 

wszelkie działania uchodźców w tym zakresie są przedwczesne i niepotrzebne. 

 Pomocą dla uchodźców w zakresie organizacji miejsc zakwaterowania, wyżywienia oraz 

transportu do wyznaczonych miejsc pobytu tymczasowego zajmuje się administracja 

rządowa poprzez wojewodów oraz stworzone punkty recepcyjne. 

 Przejście uchodźców przez punkt recepcyjny jest nieobowiązkowe. 

 Pomoc rządowa i samorządowa jest bezpłatna. 

 Uchodźca jest objęty podstawową oraz specjalistyczną opieką medyczną refundowaną 

przez NFZ. 

 Pomoc samorządową dla uchodźców, także w obszarze humanitarnym, koordynują 

poszczególni starostowie współpracując z właściwymi terytorialnie wójtami, burmistrzami, 

prezydentami. 

 Samorząd może korzystać podczas organizacji pomocy ze środków rezerwy celowej 

utworzonej w budżecie JST na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego. 

 JST może otrzymać polecenie od wojewody by zorganizować pomoc w określonym 

zakresie, wówczas JST otrzymuje zgodnie z wydanym poleceniem oraz zawartym 

porozumieniem środki finansowe na realizację zadania. 

 Przy organizacji pomocy wskazana jest współpraca z organizacjami pożytku publicznego. 

 Należy pamiętać o współpracy z policją w zakresie bezpieczeństwa uchodźców 

przebywających na obszarze JST formule zorganizowanej, ale także u osób prywatnych. 
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3. KOMUNIKACJA 

 
Zachęcamy do korzystania z informacji umieszczanych na oficjalnych rządowych stronach 

internetowych, przede wszystkim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,  a także Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Umieszczane są tam bieżące, zweryfikowane informacje dotyczące m.in. 

pomocy uchodźcom w różnych obszarach, sytuacji na granicy, wytycznych i zaleceń.  

Wiele praktycznych informacji jest udostępnianych na oficjalnych profilach resortów  

w mediach społecznościowych, np. cykl komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwo 

„Disinfo Radar”.  

 

 

 

Regularne komunikaty prostujące nieprawdziwe informacje publikuje też  

w mediach społecznościowych, na oficjalnym profilu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Udostępniane tam informacje w przystępny sposób pomagają dotrzeć do mieszkańców, 

zapobiegają panice społecznej np. w zakresie dostaw paliwa czy wybierania gotówki  

z bankomatów.   

Zalecamy wzmożony monitoring mediów lokalnych celem wychwytywania i jak najszybszego 

korygowania pojawiających się nieprawdziwych informacji, dotyczących wydarzeń na 

obszarze danej JST. 
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4. KONTAKT Z WOJEWÓDZKIM CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Dane kontaktowe do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi  

Telefony: 987  

42 664 14 10  

 42 664 14 09 

email: wczk@lodz.uw.gov.pl; 

WCZK będąc w stałym kontakcie z WCZK Lublin i Rzeszów, punktem recepcyjnym 

w województwie łódzkim oraz informacyjnymi kieruje obywateli Ukrainy do miejsc 

zakwaterowania na terenie województwa łódzkiego. 

Punkt recepcyjny znajduje się w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi przy ul. Traugutta 18  - 

uchodźcy mogą się do niego zgłosić na krótkotrwały pobyt i uzyskać informację o wszelkich 

formach pomocy. Jeśli uchodźca nie przeszedł punktu recepcyjnego po przejściu granicy, nie 

musi się do niego zgłaszać. 

Punkty informacyjne dla uchodźców znajdują się na stacjach kolejowej Łódź Fabryczna oraz 

autobusowej – Łódź Kaliska – pełnią rolę typowo informacyjną. 

5. ZAKWATEROWANIE UCHODŹCÓW 
 

Miejsca zakwaterowania są przygotowane przez służby wojewody łódzkiego do uruchomienia 

natychmiast – są to miejsca w  standardzie hotelowym, zlokalizowane na obszarze 

województwa łódzkiego, uchodźcy mogą liczyć w nich na wyżywienie, opiekę medyczną oraz 

psychologiczną. 

Miejsca są wskazywane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego – uzgodnień w zakresie kierowania do nich uchodźców mogą dokonywać 

Pracownicy Powiatowych/Miejskich Centrów Zarządzania Kryzysowego. 

Istnieje możliwość zorganizowania transportu dla uchodźców także za pośrednictwem WCZK. 

JST szczebla zarówno gminnego jak i powiatowego może samodzielnie zorganizować miejsca 

zakwaterowania zbiorowego dla uchodźców korzystając ze środków rezerwy celowej na 

zarządzania kryzysowe, bądź występując do Wojewody Łódzkiego o wydanie polecenia  w tym 

zakresie. Szczegóły poniżej. 

 
6. REGULACJE PRAWNE 

 
Na potrzeby zorganizowania miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia, a także wsparcia 

psychologicznego na podstawie art. 25 ust. 1 w zw. z art. 22 pkt 2 ustawy o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać 

polecenie zorganizowania konkretnych miejsc zakwaterowania lub określonych świadczeń. 

mailto:wczk@lodz.uw.gov.pl
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W ślad za wydawanymi poleceniami, jednostki samorządowe podpisują z Wojewodą 

porozumienia, które określają zasady i tryb finansowania poleconych zadań oraz są podstawą 

rozliczania środków z uruchomionej na ten cel przez Prezesa Rady Ministrów  rezerwy ogólnej, 

której dysponentami są wojewodowie. 

Pozostałe obowiązujące przepisy stosowane w świetle realizacji ww. poleceń to: 

 art. 3 pkt. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261),  

 art. 20, art. 22 pkt 2 i art. 25 ust. 1 z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135), 

 art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2021 poz. 
305 ze zm.), 

 

Brak aktualnie innych niż powołane wyżej aktów prawnych, które mogą stanowić podstawę 

wykonywania i rozliczania zadań dotyczących pomocy dla uchodźców przybywających  

z terenów Ukrainy objętej wojną. Niemniej, w najbliższych dniach może zostać uchwalona 

nowa specustawa.  

W zakresie przepisów dotyczących reżimu covidowego istotną modyfikację wprowadzono 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 462). Mocą ww. rozporządzenia w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861, z późn. zm.1)) 

w § 2 dodano się ust. 30 w brzmieniu:  

„30. Obowiązków, o których mowa w ust. 2 oraz § 2a ust. 1, nie stosuje się do osób 
przekraczających odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa”.  

Powyższe oznacza, iż  dla osób przekraczających granicę RP z Ukrainą zniesiono obowiązek 

poddania się kwarantannie jak i obowiązek posiadania przy przekraczaniu granicy testu lub 

certyfikatu covid-19, a także obowiązek podania Straży Granicznej adresu pobytu osoby 

przybywającej na teren RP. 

Dodatkowo od 25 lutego br. ludność z terytorium  Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym  

przekraczająca granicę RP z Ukrainą mają możliwość bezpłatnego szczepienia przeciw COVID-

19 i bezpłatnego testowania. 

Osoby, które przekroczyły granicę RP z Ukrainą od dnia 24 lutego br. mają prawo do opieki  

i pomocy państwa polskiego, przy czym na uprawnienie do otrzymania pomocy nie wpływa 

fakt uprzedniego zgłoszenia się lub nie do punktu recepcyjnego. 

7. FINANSOWANIE 

Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych nie ma przeszkód 

prawnych ku temu, aby środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe rozdysponować na 

wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrxgqzdcltqmfyc4njyhaztenzsga
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomrxgezdqltwmvzc4mjzga2dq
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Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2022r. 

poz. 261) oraz w myśl art. 3. u.z.k. obecną sytuację związaną z napływem uchodźców można 

zaklasyfikować jako sytuacje kryzysową o której mowa w art. 3. pkt 1. u.z.k.  

Jednocześnie, należy odróżnić tą formę finansowania od możliwości wsparcia finansowego 

cudzoziemców w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 201 4r. o cudzoziemcach (t.j. 

Dz.U z 2021 r. poz. 2354 z późń.zm.).  

Pismo KRRIO stanowi załącznik. 

Należy pamiętać, że zadanie realizowane jest w nadzwyczajnych warunkach, jednak sytuacja 

kryzysowa nie zdejmuje z wojewody obowiązku zachowania dyscypliny finansów publicznych 

i nadzoru nad wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji.  

Stąd uproszczony tryb udzielania dotacji celowej dla JST i przekazywania środków na rachunek 

JST, ale jednocześnie konieczność ich rozliczenia – formularz  

1. Pozyskiwanie dotacji celowej z budżetu państwa nie może służyć poprawie finansów 

jednostki dotowanej lecz finansowaniu  realizacji zadania określonego porozumieniem, tj. 

zakwaterowania, wyżywienia i opieki psychologicznej dla uchodźców w konkretnych 

lokalizacjach wskazanych przez JST. 

2. Wysokość przyznanej dotacji skalkulowana jest w następujący sposób:  

1osoba x 1 doba = 120 zł 

3. Wykluczona jest możliwość płacenia za tzw. „gotowość” 

4. Obowiązkiem JST jest racjonalne wykorzystanie przyznanych kwot z zachowaniem zasady 

legalności, celowości i gospodarności, uzyskania najlepszych efektów przy danych 

nakładach, co oznacza, że JST realizując zadanie winny korzystać również z innych 

dostępnych form pomocy, a koszty i wydatki powinny być ponoszone na zakup tego, czego 

nie można pozyskać bezpłatnie.    

5. Porozumienie nie określa minimalnego udziału środków własnych JST, jednak rozliczenie 

wykonania zadania winno uwzględniać całość wydatków poniesionych przez jednostkę 

i w sposób jednoznaczny umożliwiać zidentyfikowanie źródła ich finansowania. 

6. Zgodnie z interpretacją KRIO nie ma przeszkód prawnych w uruchamianiu  

i wykorzystaniu przez samorządy środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie 

kryzysowe. Zakres świadczonych przez jst pomocy w ramach uruchamianych jest kwestią 

indywidualną poszczególnych samorządów.  

8. POMOC SPOŁECZNA 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej spotyka się z zarówno z Ośrodkami Pomocy 

Społecznej, Wydziałami Polityki Społecznej, Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy w 

celu wypracowania dodatkowych rozwiązań dla osób, które nie posiadają ww. statusu.  

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie 

https://www.gov.pl/web/rodzina.  

Organizacja zbiórek dla potrzebujących 

Informacje w zakresie możliwości niesienia pomocy, jak również jej otrzymania dostępne są 

na stronie: https://pomagamukrainie.gov.pl/.  

https://www.gov.pl/web/rodzina
https://pomagamukrainie.gov.pl/
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Jednocześnie oferty wsparcia osobowego (wolontariat), lokalowego, edukacyjnego, 

informacyjnego czy materialnego, jakie są przysyłane do ŁUW, będziemy Państwu 

przekazywali sukcesywnie zgodnie z właściwością terytorialną do ewentualnego 

wykorzystania.  

Czy planowane są jakiekolwiek formy  wsparcia finansowego/zasiłki dla Ukraińców, którzy 

mieszkają i pracują na terenie Polski; jeżeli tak, to w jakiej wysokości, żeby mogli sobie 

samodzielnie funkcjonować, chcąc pozostać na terytorium RP? 

W tym zakresie trwają prace nad wypracowaniem optymalnych rozwiązań, jednak 

najważniejsze jest, żeby osoby przybywające mogły również korzystać bez ograniczeń z rynku 

pracy. Na ten moment pomoc udzielana jest przez służby wojewody w zakresie miejsc 

noclegowych. Na miejscu osoba zostanie zabezpieczona w zakresie podstawowych potrzeb 

bytowych.  

Oświata 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających 

z Ukrainy.  

W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz 

praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach.  Informacja została 

opracowana w języku polskim i ukraińskim. 

Materiały są również dostępne na stronie internetowej do której link zamieszczam poniżej: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-

z-ukrainy 

 
Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację 

o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły 

wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła 

podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne 

publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. 

Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.   

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości 

języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć 

w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte 

opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.  

9. OPIEKA MEDYCZNA 

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 . 

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy
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Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń 

medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z agresją 

militarną Rosji na teren Ukrainy. 

WAŻNE! 

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. 

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. 

Szczepienia COVID dla uchodźców 

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, może to być dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości 

cudzoziemca.  

W materiałach przekazanych m.in. do punktów szczepień i podmiotów podstawowej opieki 

zdrowotnej resort zdrowia wskazał, że lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na 

szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu 

"dane pacjenta" należy wybrać "inny identyfikator" (zamiast "numer PESEL") i wprowadzić 

numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniona do szczepienia osoba. MZ akcentuje, że 

ważne jest, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym 

samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania. 



 
 

10 

Recepty 

Recepty dla uchodźców z Ukrainy obecnie wystawiane są bez refundacji - z pełną odpłatnością. 

Wystawiając e-recepty dla osób z Ukrainy bez numeru PESEL, należy wydrukować ją w formie 

z kodem paskowym. Nie ma możliwości aktywacji recepty za pomocą 4-cyfrowego kodu 

w aptece.  

 

10. POMOC HUMANITARNA 

 

https://pomagamukrainie.gov.pl/ 

 

Jaki asortyment warto zbierać: 

- odzież i okrycie 

- środki higieny i czystości 

- żywność – gotową do spożycia – to dziś najistotniejsze 

- inne: zapałki, świece, baterie, powerbanki 

Czego nie zbieramy:  

- LEKI!!! 

Należy zrezygnować z indywidualnych zbiórek leków. Za dostawę leków przy ścisłej 
współpracy z Ministerstwem Zdrowia odpowiada Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 
(kontakt za pośrednictwem ŁUW w Łodzi).  

Pomoc gromadzona w gminach i powiatach jest koordynowana przez służby starostów. 
W przypadku braku możliwości zorganizowania transportu przez starostów, Łódzki Urząd 
Wojewódzki w Łodzi odbiera i transportuje zgromadzone rzeczy.  

Gromadzone dary powinny być: 

- posortowane rodzajowo 

- zapakowane na palety 

- opisane grupami asortymentowymi 

Istnieje możliwość bezpośredniego przekazania przez służby starostów zgromadzonych 
darów do magazynu RARS jeśli: 

- zostały zgromadzone duże wolumeny (minimum 33 palety) 

https://pomagamukrainie.gov.pl/?fbclid=IwAR21wmVsLu3dL4GoU_ckp7upNq_5wKw2YFvIDkQxYlUqmEKiMfvrtHuCByo
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- starosta dysponuje własnym transportem 

WAŻNE! Informacje o ilości i wysyłce zgromadzonych palet prosimy przekazywać 
mailowo, za pośrednictwem starostów codziennie do godziny 8:00 do właściwych 
koordynatorów w ŁUW w Łodzi. 

 Małgorzata Zakrzewska e-mail: malgorzata.zakrzewska@lodz.uw.gov.pl 

(obsługa powiatów: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, 

pajęczański, piotrkowski, poddębicki, województwo łódzkie) 

 Barbara Radziejowska e-mail: barbara.radziejowska@lodz.uw.gov.pl 

(obsługa powiatów: radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, 

zgierski, Miasto Łódź, Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Skierniewice) 

Pełnomocnikiem Wojewody Łódzkiego ds. pomocy humanitarnej jest Pan Piotr Klimczak – 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

adres e-mail: katarzyna.strzelczyk@lodz.uw.gov.pl 

 

11. POZOSTAŁE INFORMACJE 
Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz kontakty drogą mailową dla osób, 

które chcą przekazać Policji informacje o przypadkach handlu ludźmi, przestępstwach na tle 

seksualnym oraz zaginięciach uchodźców i ich rodzin, przebywających na terenie RP w związku 

z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy. 

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji uruchomiło specjalny 

numer telefonu 47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 123 07) oraz 

skrzynkę e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl, pod którymi można przekazywać, jak również 

uzyskiwać informacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które 

przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy. 

CPOZ KGP na bieżąco monitorując działania prowadzone przez jednostki Policji na terenie 

kraju w zakresie poszukiwania osób zaginionych stale współpracować będzie w tym zakresie 

z jednostkami administracji rządowej, publicznej i organizacjami pozarządowymi, które 

zajmują się wsparciem Policji w poszukiwaniu osób zaginionych. 

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP prowadzi dwa kanały 

komunikacji. Na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl można przesłać policjantom 

informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo obsługiwana jest specjalna 

infolinia o numerze: 664 974 934 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 664 974 934). 

Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak 

i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej. 

Infolinia ta jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi 

w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw. 

mailto:malgorzata.zakrzewska@lodz.uw.gov.pl
mailto:barbara.radziejowska@lodz.uw.gov.pl
mailto:katarzyna.strzelczyk@lodz.uw.gov.pl
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(99,112,111,122,107,103,112,64,112,111,108,105,99,106,97,46,103,111,118,46,112,108))
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(104,97,110,100,101,108,108,117,100,122,109,105,98,115,107,64,112,111,108,105,99,106,97,46,103,111,118,46,112,108))
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12. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

2. Ulotka Wojewody Łódzkiego w języku polskim, ukraińskim, angielskim oraz rosyjskim. 

3. Ulotki MSWiA w języku polskim i ukraińskim.  

4. Ulotka MRPiPS po ukraińsku o zatrudnieniu - do druku. 

5. Ulotka MRPiPS po ukraińsku o zatrudnieniu – do publikacji. 

6. Informacja MRPiPS o zatrudnieniu. 
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