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Informacja prasowa 
 
 

Zaangażowanie organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz organizacji  
harcerskich w działania pomocowe na rzecz Ukrainy 

 
 
 

Od pierwszych dni wojny, równolegle z działaniami władz RP i samorządów setki organizacji 
pozarządowych i tysiące wolontariuszy ruszyły z pomocą osobom uciekającym z Ukrainy i 
chcącym schronić się w Polsce.  

 
PROO 5 (WSPARCIE DORAŹNE) 
 

NIW dostosował założenia Priorytetu 5 PROO (ścieżka: Wsparcie doraźne) w taki sposób, aby 
większość środków trafiła do organizacji niosących pomoc uchodźcom. Wsparcie w ramach 
PROO 5 trwa ok. 2 tygodnie. Do tej pory pozytywnie rozpatrzono 84 wnioski NA KWOTĘ: 
801 931,13 zł spośród wszystkich 415 złożonych.  W tym w związku z kryzysem uchodźczym 
dofinansowano 66 zadań NA KWOTĘ: 624 689,86 zł. 

 
10 MLN ZŁ Z REZERWY OGÓLNEJ 
 
W trybie pilnym Prezes Rady Ministrów zdecydował o przyznaniu 10 mln złotych 

organizacjom pozarządowym, które są zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Środki 
pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa i są przyznawane w trybie pozakonkursowym.  

Podczas konferencji prasowej, która odbywała się 21 marca br. prof. Piotr Gliński, 
Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego poinformował o przeznaczeniu na pomoc 
Ukraińcom kolejnych 10 mln zł. 

 
 
SPECUSTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY 
 
• Artykuł 12 ustawy zaczyna się od wyliczenia pomocy, którą może zapewnić wojewoda 

obywatelom Ukrainy (wymienia się m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, transport). W 
ustępie 2 tego artykułu znajdujemy wskazanie, że działania pomocowe innych pod-
miotów, w tym organizacji pozarządowych, są koordynowane przez wojewodę. 
 

• Artykuł 12 ustawy przewiduje możliwości zlecenia zadań publicznych organizacjom w 
celu zapewnienia pomocy uchodźcom. Zadania te mogą być zlecone z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. Zadania może zlecić wojewoda albo organ jednostki samo-



 

 

rządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metro-
politarnego oraz organ administracji publicznej i jednostki organizacyjne podległe orga-
nom administracji publicznej. 

 
• Zostanie utworzony też Fundusz Pomocy w BGK w „celu finansowania lub dofinanso-

wania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie". Z przepisów wynika, że środki Fundu-
szu będą mogły trafić również do organizacji pozarządowych. 

 
 
 
 
WOLONTARIUSZE KORPUSU SOLIDARNOŚCI 
 
Dzięki udzielonemu wsparciu z Rządowego Programu Korpus Solidarności, organizacje 

pozarządowe zawczasu mogły przygotować struktury, procedury i przede wszystkim skupić 
wokół siebie sieć wolontariuszy, którzy ruszyli z pomocą, aby przeciwdziałać kryzysowi 
uchodźczemu na polskiej granicy. Według stanu na dzień 21 marca 2022 roku, partnerzy Korpusu 
Solidarności od początku wojny podjęli 102 inicjatywy na rzecz obywateli Ukrainy. Czterech 
partnerów działa na granicy PL-UA oraz okazjonalnie na terytorium Ukrainy. Są to organizacje z 
województwa podkarpackiego oraz lubelskiego: Stowarzyszenie Czajnia, Fundacja Q, 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Fundacja Bieszczadzka.  

 
Oto kilka przykładów działań z ostatnich dni: 
 
• Uruchomienie i prowadzenie świetlicy dla dzieci uchodźców. Uruchomienie noclegów 

interwencyjnych w standardzie hostelowym w ośrodku prowadzonym przez Stowa-
rzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie. Dzięki pomocy wolontariuszy KS udało 
się szybko przystosować ośrodek i przekształcić go w hostel dla osób, które potrzebują 
noclegu na kilka/kilkanaście dni. 
 

• Fundacja Q: Recykling Wspiera - zamień elektro-śmieci - na kasę dla dzieci. Akcja pilo-
tażowa w gminie Nowa Dęba. 
 

• Fundacja OKNO NA WSCHÓD: Prowadzenie Centrum Wsparcia Cudzoziemców. W Cen-
trum oferowana jest pomoc w adaptacji i integracji w mieście Białystok w ramach 
Klubu Kobiet Białystok, pomoc w legalizacji pobytu i wyjaśnieniu bieżących spraw i nie-
jasności dotyczących pobytu w Polsce, pomoc w znalezieniu pracy. 
 

• Wspólnie z ofiarodawcami wysyłane są transporty pomocy humanitarnej bezpośred-
nio do organizacji ukraińskich, które dystrybuują je dalej. 
 

• Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni organizują mobilne punkty medyczne 
przy przejściach granicznych, udzielając wsparcia medycznego i zabezpieczenia zdro-
wotnego uchodźcom, po trudach podróży na granicę.  
 

• W pomoc angażują się też wolontariusze - studenci z Ukrainy, którzy w tych trud-
nych dniach pomagają jako tłumacze.  
 



 

 

• Wolontariusze segregują dary, jakie trafiają do magazynów.  Dzięki ich pracy, po-
moc materialna dociera na bieżąco do najbardziej potrzebujących. Przygotowują sieć 
miejsc noclegowych, pomagają w punktach recepcyjnych, zapewniają dostawy pożywie-
nia i odzieży do rodzin, które przyjęły uchodźców do swoich domów 

 
 
BENEFICJENCI RZĄDOWYCH PROGRAMÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NIW-CRSO 
 
NIW-CRSO umożliwia dostosowanie warunków realizacji umów grantowych do sytuacji 

kryzysowych poprzez: 
• Dodanie nowych zadań, 
• Dodanie nowych pozycji kosztowych,  
• Zmianę realizacji harmonogramu realizacji umowy. 

 
Dzięki temu organizacje realizując projekty NIW-u mogą natychmiast włączyć się do pomocy 

uchodźcom. Oto typy i przykłady działań podejmowanych przez organizacje: 
 
• Beneficjent Rządowego Programu Wspierania Uniwersytetów Ludowych - Bieszczadzki 

Uniwersytet Ludowy koordynuje wolontariat w województwie podkarpackim we 
wszystkich miejscach, w których znajdują się osoby potrzebujące (np. w punktach re-
cepcyjnych w Łodynie, Równi, Krościenku); 

 
• Organizacje pozarządowe zapewniają transport i wyżywienie oraz prowadzą zbiórki 

rzeczy dla uchodźców oraz dla walczących na froncie żołnierzy. 
 
• Organizacje pozarządowe służą też pomocą w załatwianiu bieżących spraw: wspie-

rają uchodźców w poszukiwaniu miejsc pobytu, oferują pomoc przy transporcie z przej-
ścia granicznego do punktów recepcyjnych i miejsc noclegowych, prowadzą punkty do-
radztwa telefonicznego dla Ukraińców. Prowadzone są również zajęcia świetlicowe dla 
dzieci z Ukrainy a nawet zajęcia dla ukraińskich mam i dorosłych z języka polskiego. 

 
• Beneficjent PROO a1 - Fundacja Godnie Żyć sprowadza dary od Polonii. Koordynuje 

zbiórki darów za granicą i organizuje transport. 
 
• Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie – beneficjent programu NOWEFIO - prze-

kazało około stu dresów wojskowy i stu kurtek wojskowych wz. 93 tzw. bechatek 
(pozbawionych polskich oznaczeń), które za pośrednictwem lubelskiego OHP zostały 
przekazane za wschodnią granicę. 

 
• Organizacje przygotowują też zbiórki finansowe, które służą zakupowi rzeczy po-

trzebnych dla zapewnienia pomocy w Polsce, jak i na Ukrainie. Pieniądze ze zbiórki 
zorganizowanej przez „Centrum na Wschodzie” posłużyły  wyposażeniu strażackiego 
wozu bojowego, który został podarowany strażakom w Ukrainie.  

 
• Organizacje świadczą porady prawne, zapewniają specjalistyczną pomoc psycholo-

giczną i terapeutyczną oraz doradzają przyjmującym uchodźców organizacjom i 
osobom prywatnym w sprawach z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami. 

 
 



 

 

HARCERZE I ORGANIZACJE SKAUTOWE 
 
Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR: 
Do 20 marca 2022 r. do Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR zgłosiło się 3635 

wolontariuszy chętnych do służby. Wolontariuszami są harcerki i harcerze 3 organizacji 
harcerskich ZHR, Stowarzyszenie Harcerskie, Federacja Skautingu Europejskiego, byli 
członkowie tych organizacji oraz sympatycy harcerstwa. Wśród zgłoszonych osób 
zadeklarowano: 

• 352 dostępnych lokali, które wolontariusze są gotowi udostępnić uchodźcom, 
• 786 osób gotowych do służby przy punktach granicznych, 
• 1243 osób z kwalifikacjami medycznymi: ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 

pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze, 
• 72 osób z kwalifikacjami psychologicznym, 
• 1320 osób gotowych oddać krew, 
• 1847 osób chętnych do pomocy przy opiece nad dziećmi.  

 
 
Obecnie służbę na rzecz pomocy ofiarom agresji rosyjskiej na Ukrainę pełni ponad 24 000 

harcerek i harcerzy, instruktorek i instruktorów w wieku 16+.  
 
W pomoc zaangażowane są: 
• Związek Harcerstwa Polskiego,  
• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,  
• Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu 

Europejskiego,  
• Stowarzyszenie Harcerskie,  
• Royal Rangers Polska,  
• Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”, 
• Stowarzyszenie Skautów Króla. 

 
UWAGA: Z uwagi na bardzo dynamiczną sytuację, skalę i ogromną liczbę lokalizacji, w których 

prowadzone są działania pomocowe, opracowanie zawiera jedynie informacje przekazane przez 
beneficjentów programów rządowych zarządzanych przez NIW-CRSO. Powyższe informacje 
zostały zebrane i opracowane przez NIW-CRSO. 

 


