
Pomoc dla Ukrainy 2022  
24 lutego – 22 września  
7 miesięcy 



Wybuch wojny 24 lutego 2022 r.  

Zarząd Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w dn. 25 lutego 
podjął decyzję o organizacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy,  
tego dnia został też opublikowany komunikat prasowy. 
Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna (PM-MSM) 
została wskazana do kierowania maltańską akcją pomocy.  

 
Przez pierwsze 3 miesiące w niesienie pomocy zaangażowało 
się ok. 300 osób: 

- 100 wolontariuszy maltańskich 
- 100 osób współpracujących, w tym harcerze i 
przedstawiciele różnych NGOs,  
- 100 sympatyków wspierających nas okazjonalnie. 
 

W tę liczbę nie wlicza się wolontariuszy maltańskich, którzy 
współpracują przy stałych dziełach i projektach ZM w Polsce (ok. 
1000 os. / rok) 
 

 



~ 3000 przeszkolonych osób na Ukrainie w zakresie 1-szej pomocy 

          Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna (MSM) w 
2014 r. zabezpieczała ewakuację poszkodowanych z 
Kijowskiego Majdanu, potem wdrażała, we współpracy z 
polskim MSZ, kilkuletni program szkolenia w zakresie 
pomocy przedmedycznej (1-sza pomoc).  
W czasie pandemii Covid MSM szkoliła odpowiednie służby 
cywilne (policjantów, strażaków, nauczycieli) oraz przekazała 
pomoc w postaci znacznej ilości środków higieny oraz 
ochrony osobistej.  

 
           Dzięki temu programowi około 2500 przeszkolonych osób 

oraz dostarczony sprzęt medyczny służą Ukraińcom od 
pierwszych dni wojny. Aktualnie liczba ta wzrosła do ok. 
3000 osób.  

 
MSM dzięki tym kontaktom posiada precyzyjne informacje 
nt. potrzeb i może realizować pomoc w sposób 
precyzyjny i skuteczny.  



Zakres działań po 3 miesiącach – działanie na froncie pomocy 

Sztab – Katowice, centralny magazyn - Chorzów 
3 punkty pomocy przy granicy w Hrebennem, 

Krościenku i Korczowej  
1 punkt relokacyjny dla osób i redystrybucji darów 

w Kombornii. 

2 punkty pomocy medycznej na dworcach PKP  

w Krakowie i Katowicach – 24 h / dobę 

13 punktów zbiórek, w tym oddziały MSM w 
Krakowie, Krzeszowicach, Andrychowie, Kętach, 
Nysie, Krośnie i Katowicach przyjmują darowizny w 
postaci leków, artykułów spożywczych, koców, 
śpiworów, które po sortowaniu jadą na Ukrainę – 
do Lwowa, Sambora, Narola, Drohobycza, Iwano- 
Frankiwska, Korczowej. 
 
Na Ukrainie działamy we współpracy z oddziałami 

Maltinskiej Sluzby Dopomohi. 
Pozostałe ośrodki w Polsce b. aktywnie wspierają 
cały program pomocy. 



Zakres działań po 7 miesiącach – transport i hub Chorzów 

Transporty (lekarstwa, sprzęt medyczny, żywność)  
z Chorzowa, Komborni, Nysy, Krzeszowic, Krakowa, 
Olsztyna i Warszawy docierają na Ukrainę, również w 
rejony gdzie toczą się walki: do Mariupola, Dnipra, 
Energodaru oraz Żytomierza, Sum, Drohobycza, 
Borysława, Obrucza i w okolice Kijowa.  
W drodze powrotnej samochody zabierają uchodźców.  
  
Z centrum logistycznego w Chorzowie wyjechało  
40 TIRów pomocy i 20 busów (żywność, lekarstwa) do 
Iwano-Frankiwska i Lwowa (średnia wartość 
ładunku ok. 300 tys. PLN). Dalej, dzięki 
Maltinskiej Sluzby Dopomohi, pomoc 
rozwożona jest w głąb Ukrainy. Centrum działa 
we współpracy z Fundacją Św. Mikołaja oraz 
Malteser International, a logistykę zabezpiecza 
Prologis.   
 

 



Zakres działań po 7 miesiącach – przykładowe duże operacje 

Szpitale na Śląsku oraz Narodowy Instytut 
Kardiologii z Anina we współpracy z RARS 
(Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych),  
przy aktywnym udziale MSM, przekazały 
sprzęt medyczny potrzebny do ratowania 
życia dla szpitali we Lwowie i Iwano- 
Frankiwsku o łącznej wartości 1 mln PLN. 

Organizacja BEforUA (Belgium for Ukraine), przy pomocy 
Maltańskiej Służby Medycznej, przekazała na Ukrainę  
20 ambulansów z wyposażeniem, a także znaczącą pomoc w 
postaci lekarstw i żywności. 
 
Kolejne 5 ambulansów  i 2 chłodnie na ciała zostało 
przekazanych w czerwcu br. 
 



Zakres działań po 7 miesiącach – zasięg  operacji 

Zasięg pomocy od 2-go tygodnia  

Zakon Maltański dzięki 
międzynarodowym 
strukturom może organizować 
pomoc w sposób precyzyjny i 
skuteczny, również o dużym 
zasięgu.  
 
Mariupol, Dnipr, 
Energodar, Żytomierz, Sumy, 
Drohobycz, Borysław, Obrucz, 
Berdyczów, Odessa, Użchorod, 
Brzeżany, Horodnia, Kijów i 
 Lwów - to miasta, do których  
dociera maltańska pomoc 
humanitarna. 
 
Wsparcie „The Global Fund for 

Forgotten People” 
 

 



Zakres działań po 7 miesiącach – opieka nad setkami uchodźców 

Ponad 3000 osób ewakuowanych, z tego  
600 chorych -  92 dzieci z SM plus rodziny, 
32 pacjentów leżących, w stanie ciężkim,  
2 dzieci pod respiratorami. 
 
Zakwaterowanie (przez 7 miesiący) ok. 350  
osób: w Krakowie, w ośrodku w 
Głubczycach woj. opolskie, w Poznaniu, 
Warszawie oraz setek osób w prywatnych  
domach.   
 
Wyjazdy do innych krajów – Niemcy,  
Belgia, Francja 249 osób. 
 

 
 
 
 



Zakres działań po 7 miesiącach – współpraca międzynarodowa  

Na apel Zakonu Maltańskiego do Polski przyjechali  
ratownicy medyczni z maltańskich związków 
narodowych z Niemiec, Czech, Belgii, Anglii, Francji, 
Włoch, Estonii, Litwy, Hiszpanii, Austrii, Irlandii oraz  
obserwatorzy z Malteser International.  
Wszyscy przywieźli dary dla uchodźców, niektórzy pełnili 
kilkudniowe dyżury w naszych punktach przy granicy w 
Krościenku i Hrebennym, oraz na dworcu PKP w 

Krakowie.  
 
Roboczą wizytę odbyli (punkt graniczny, Kombornia, 
Kraków) Wielki Szpitalnik J.E. Dominique Prince de La 
Rochefoucauld-Montbel oraz Ambasador Zakonu 
Maltańskiego w Polsce J.E. Niels Lorijn.  
 
Ich raporty przekazały prawdziwe świadectwo i emocje, 
nabierając innego wymiaru po kontakcie z tragedią 
ukraińskich uchodźców, jednocześnie stanowią  
podstawę do oceny długofalowych programów pomocy,  
które są aktualnie planowane, a niektóre już wdrażane. 
 



Zakres działań po 7 miesiącach – wartość pomocy + fundrising 

Pozyskiwanie środków:  
Uruchomiono specjalne konto oraz konta walutowe   
PayPal do szybkich przelewów walutowych oraz T-pay 
zbiórki na platformach Zrzutka.pl, sięPomaga.pl – zakończone 
 
 

Szacowana wartość  udzielonej pomocy  
(7 miesięcy) to ok. 66,75 mln PLN. 



Zakres działań po 7 miesiącach – komunikacja  

Działania pomocowe komunikujemy na 
stronie www.zakonmaltanski.pl 

 
- częste informacje pojawiają się na FB, 
platformach instagram i twitter,  
- wywiady z nami ukazywały się w mediach 

polskich i zagranicznych 
- krótkie filmy promują pomoc i fundrising. 
 
Rozmowy i organizacja wizyt w Polsce 
wysokich przedstawicieli Wielkiego 
Magisterium Zakonu Maltańskiego . 
 

 
Ważnym aspektem jest organizacja 
modlitw o pokój przez Zakon Maltański, 

również o zasięgu międzynarodowym. 



Sytuacja po 7 miesiącach – przyszłość – ? 

 
Do Polski przybyło prawie 6,5 milionów uchodźców z 

Ukrainy, z czego na dłużej pozostanie, wg. 
szacunków polskiego rządu, ok. 1 miliona osób. 

 
Są to głównie kobiety i dzieci. W Polsce uchodźcy nie są  
umieszczani w specjalnych obozach.  
 
Zakon Maltański Polska przedstawia na forum  
międzynarodowym gotowe projekty długofalowej  
pomocy dla Ukraińców, którzy pozostaną w Polsce na  
dłużej. Programy te wymagają trwałego wsparcia  
finansowego. Do końca 2022 roku pozyskano deklaracje  
na ok. 858 tys. EURO (wsparcie dla szkół, obiady, huby  
logistyczne Chorzów).   
 
Nadal szukamy finansowania.  
 



Działania ze wsparciem Kawalerów Maltańskich 
z Francji 

Dzięki wsparciu Kawalerów Maltańskich z Francji Zakon 
Polskich Kawalerów Maltańskich zaangażował się m.in. 
w: 
1. wyżywienie dla 650 ukraińskich dzieci w 30 

szkołach dla których sfinansowaliśmy 21 000. 
obiadów – 29 szkół w Katowicach, 

2. organizację wypoczynku w Krakowie dla 35 uczniów 
z Energodaru na Ukrainie oraz letniego wypoczynku 
dla 30 dzieci z Ukrainy w Fojutowie, 

3. zakwaterowanie i wyżywienie 55 uchodźców z 
Ukrainy, w tym 23 dzieci, w ośrodku prowadzonym 
przez siostry Albertynki w Krakowie, 

4. organizację świetlic dla dzieci z Ukrainy w Poznaniu, 
Warszawie i w Katowicach. W Katowicach 
budujemy obecnie także plac zabaw,  

5. organizację nauczania jęz. polskiego oraz 
prowadzenie zajęć integracyjnych dla ukraińskich 
dzieci – zajęcia takie ruszą m.in. od października w 
szkole podstawowej im. Polskich Kawalerów 
Maltańskich w Krakowie. 

 



Działania od czerwca 2022 – pomoc bieżąca i długofalowa 

 
ZM wraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej 
uruchomił w Katowicach Centrum Informacji i 
Aktywizacji Zawodowej dla uchodźców. Profesjonalną 
pomoc (w tym samym czasie) może otrzymywać 100 os. 
 
W pomieszczeniach fundacji Zakonu w Warszawie 
udostępnione zostały pomieszczenia do zamieszkania 
dla 6 osób, przygotowywane są kolejne miejsca.  
 
W  maltańskim szpitalu w Barczewie prowadzone są 
turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów z Ukrainy – 14 
osób / miesiąc.  
24 dzieci z Ukrainy przebywa w maltańskim ośrodku w 
Krakowie.  
W Seminarium Duchownym w Katowicach  działa punkt 
medyczny w systemie 24/7, finansowany przez Urząd 
Wojewódzki.  
 



Świetlice Maltańskie 

Świetlice - dla matek z dziećmi.   
 
Wiele niepełnych rodzin pozostanie w Polsce. 
 
Świetlica to miejsce: opieki nad dziećmi, 
miejsce wytchnienia, spotkań osób, które 
uciekły przed wojną, źródło porady. 
 
Skala zależy od zorganizowanych środków.  
W czerwcu 2022 uruchomiona została 

świetlica w Poznaniu, a od sierpnia w 
Warszawie. 
 

Niezależnie – ZM Polska będzie reagować na 
sytuację wojenną, post-wojenną, będzie 
kontynuować dotychczasowe maltańskie działa.  



Zakon Maltański – nota historyczna  

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwany 
Rodyjskim i Maltańskim, został założony w Jerozolimie w drugiej połowie XI w. 
(około 1065 r.) Na terenach Polski od XII w.  
ZPKM powstał w 1920 r. ale jego działalność w komunistycznej Polsce nie była 
możliwa. W wolnej Polsce wznowienie działalności Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich nastąpiło w 1992 roku.  
  
Zakon czynnie realizuje działalność charytatywną i szpitalniczą w około 120 
państwach. Kawalerowie Maltańscy niosą pomoc ofiarom klęsk żywiołowych 
i wojennych. Ich poświęcenie było szczególnie widoczne podczas obu wojen 
światowych i innych konfliktów zbrojnych. W XX w. nastąpił dynamiczny rozwój 
działalności szpitalniczej i dobroczynnej, a także religijnej i dyplomatycznej Zakonu. 
 
Zakon Maltański jest najstarszą organizacją humanitarną na świecie. 
 



Informacje nt. wsparcia 

zakonmaltanski.pl 
 
  


