
Pomoc dla Ukrainy – 1 rok 
od 24 lutego 2022 



Sytuacja po  1-szym roku wojny  

 
Od wybuchu wojny 24.02.2022 r. do Polski 
przybyło 9 mln uchodźców z Ukrainy, z czego 
pozostało około 1,5 mln.  
Są to głównie kobiety i dzieci.  
 
W Polsce uchodźcy nie są umieszczani w 
specjalnych obozach - to wynik gościnności 
Polaków i działań pomocowych ze strony 
państwa i organizacji pozarządowych. 
 
  
 
 



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, następnie, we współpracy  
          z polskim MSZ, wdrażała 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 3000 przeszkolonych 
osób oraz dostarczony sprzęt medyczny służą Ukraińcom  

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



Pierwsze miesiące spontanicznej pomocy 

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

Krościenku i Korczowej  
1 punkt relokacyjny dla osób i redystrybucji 

darów w Komborni. 

2 punkty pomocy medycznej na dworcach PKP  

w Krakowie i Katowicach czynne 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. 
 



Transporty 

Transporty (lekarstwa, sprzęt medyczny, żywność)  
z Chorzowa, Komborni, Nysy, Krzeszowic, Krakowa, 
Olsztyna i Warszawy na Ukrainę, również w rejony gdzie 
toczą się walki. 
W drodze powrotnej samochody zabierają uchodźców. 
 
230 transportów typu ciężarówka /bus. 
  
109 transportów typu TIR (z centrum logistycznego w 
Chorzowie) 
 
Centrum w Chorzowie działa we współpracy  
z Fundacją Św. Mikołaja oraz Malteser  
International, logistykę zabezpiecza Prologis.   
 

 



Zasięg działań pomocowych 

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. 
 
 

 
 
 



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 25 ambulansów z wyposażeniem, a 
także znaczącą pomoc w postaci lekarstw i 
żywności oraz 2 chłodnie na ciała. 
  
Maltańskie Związki z Hiszpanii i Anglii ufundowały 
nową karetkę pogotowia wraz z wyposażeniem – 
do dyspozycji MSM.  
 



Opieka nad uchodźcami 

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  ok. 7 miesięcy)  
ok. 350  osób: w Krakowie, w ośrodku  
W Głubczycach woj. opolskie,  
w Poznaniu, Warszawie oraz setek osób  
w prywatnych domach.   
 
Pomoc przy wyjazdach na Zachód: do  
Niemiec, Belgii, Francji, Włoch – 375 
osób. 
 
 

 
 
 
 



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.  
 
We wrześniu 2022 r. w Krakowie odbył się światowy 
zjazd prezydentów związków narodowych, na którym  
przedstawiono program pomocy dla Ukrainy. 
 
Zakon Maltański z Polski aktywnie uczestniczy w 
pracach Maltańskich Służb Medycznych z Europy 
Środkowej i Wschodniej (OMRO) na rzecz niesienia 
pomocy dla Ukrainy. 
 
Aktywnego wsparcia udzielają: „The Global Fund for 
Forgotten People”, oraz maltańskie związki 
narodowe z Francji, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii. 
 
 



Działania  w Polsce 

Wyżywienie dla 3300 ukraińskich dzieci – 60 000 
posiłków, 

organizacja wypoczynku, turnusów rehabilitacyjnych, 
spotkań integracyjnych, 

organizacja świetlic dla dzieci z Ukrainy                     
(Poznań, Katowice),                      

organizacja nauczania jęz. polskiego oraz prowadzenie 
zajęć integracyjnych dla ukraińskich dzieci (Kraków, 
Katowice, Poznań, Warszawa), 

Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej dla 
uchodźców (Katowice). 
 

 



Wartość pomocy 

Dzięki współpracy międzynarodowej szacowana wartość  udzielonej pomocy  dla  
Ukrainy za okres 1-go roku wynosi ok.  

 

97 750 000 PLN 
 
Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna:  
66 1140 2017 0000 4402 1300 0856, 
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe – pomoc uchodźcom z Ukrainy. 
 
https://zakonmaltanski.pl/pomoc-ukrainie-2022/pomoc-ukrainie-2022-informacje-ogolne/ 

 
 



Plany na rok 2023 

Zakon Maltański Polska będzie reagować 
na rozwój sytuacji na Ukrainie i 
podejmować odpowiednie działania 
kontynuując dotychczasowe dzieła 
maltańskie. 
 
Dzieła te skierowane są głównie na 
długoterminową pomoc uchodźcom 
pozostającym w Polsce. 
 
Obecnie największe potrzeby dotyczą 
organizacji świetlic dla matek z dziećmi 
oraz nauki jęz. polskiego – działania 
pozwalające na lepszą integrację 
uchodźców oraz poprawę ich sytuacji na 
rynku pracy. 
 
Aktualnie prowadzimy świetlice w 
Poznaniu i Katowicach. 



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.  (1154 r.). Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM) 
powstał w 1920 r. ale jego działalność w komunistycznej Polsce nie 
była możliwa. W wolnej Polsce wznowienie działalności ZPKM 
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. 
 



zakonmaltanski.pl 
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