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WSTĘP 
 

Zarządzeniem Nr 208/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 marca 2022 r.  w sprawie 
powołania Pełnomocnika oraz Zespołu do spraw pomocy Ukrainie i uchodźcom, w związku 
z rosyjską agresją na Ukrainę został powołany Zespół zajmujący się pomocą uchodźcom  
oraz transportami humanitarnymi. Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta do spraw pomocy 
Ukrainie i uchodźcom oraz przewodniczącym zespołu został Przemysław Tuchliński, zastępca 
Prezydenta Miasta ustanowiony został.   

 

W spotkaniach Zespołu uczestniczyły dodatkowo osoby zapraszane przez Pełnomocnika, m.in. 

• Urszula Boublej – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej, 
• Krzysztof Chojnowski – Dyrektor Departamentu Obsługi Mieszkańców, 
• Wiesława Ćwikińska – Dyrektor Departamentu Edukacji, 
• Krystyna Markiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości, 
• Ewa Nowicka – koordynator zespołu zatrudnienia i rynku pracy, Departament Strategii 

i Rozwoju, 
• Agnieszka Górska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, 
• Krzysztof Kolenda – Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku, 
• Andrzej Ostrowski – Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego. 

 

W skład Zespołu weszli:  

• Przemysław Tuchliński – Zastępca Prezydenta Miasta, 
Przewodniczący Zespołu, 

• Rafał Rudnicki – Zastępca Prezydenta Miasta, Zastępca 
Przewodniczącego, 

• Zbigniew Nikitorowicz – Zastępca Prezydenta Miasta, członek, 
• Andrzej Sitko – Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego, członek, 
• Urszula Dmochowska – Dyrektor Centrum Aktywności Społecznej, 

członek, 
• Adam Kurluta – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, 

członek, 
• Monika Kondratowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu 

Organizacyjnego i Nadzoru (od 1 września 2022 r. Zastępca 
dyrektora Departamentu Edukacji) , Sekretarz Zespołu. 
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Zespół w miarę potrzeb i możliwości (w okresie od 7 marca 2022 r. do 3 czerwca 2022 r.) 
spotykał się raz w tygodniu, w celu określenia zakresu potrzeb i działań dotyczących pomocy 
uchodźcom z Ukrainy.  

 

Kluczowe tematy poruszane podczas posiedzeń dotyczyły: zakwaterowania, wydawania 
nr PESEL, edukacji, świadczeń socjalnych, punktu informacyjno-recepcyjnego przy 
ul. Kolejowej (dworzec PKP), zatrudnienia, pomocy humanitarnej oraz aktywizacji społecznej 
uchodźców. 

W ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku powołano 
12 koordynatorów, realizujących zadania pomocowe w obszarach:  

• edukacji, 
• zatrudnienia i rynku pracy, 
• zamieszkania, pomocy rzeczowej i żywnościowej, 
• osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami, 
• tłumaczeń na język polski i ukraiński, 
• zbiórek darów, 
• pomocy prawnej, 
• opieki zdrowotnej i medycznej, 
• wsparcia psychologicznego, 
• wolontariuszy, 
• informacji, 
• obsługi www.bialystokpomaga.pl.  

Koordynatorzy współpracowali z organizacjami pozarządowymi w zespołach tematycznych 
zajmujących się poszczególnymi dziedzinami pomocy uchodźcom i Ukrainie. 

 

Dodatkowo powstała strona internetowa www.bialystokpomaga.pl, stworzona przez 
białostocką firmę technologiczną Infinity Group, prowadzona w języku ukraińskim i polskim, 
służąca bieżącemu wsparciu uchodźców z Ukrainy. Na stronie zamieszczona została baza 
wiedzy, z której uchodźcy mogli dowiedzieć się m.in. o punktach pomocowych, w których 
wydawana była żywność, odzież, leki oraz środki higieniczne, o zasadach przyjmowania dzieci 
i młodzieży do białostockich szkół i przedszkoli, oraz jak załatwiać sprawy formalne w urzędzie. 
Potrzebujący mogli również wypełnić formularz, który później przekazywany był do 
właściwego koordynatora w celu podjęcia działań pomocowych. 

 

  



10 
 

ZAKWATEROWANIE 
 

27 lutego 2022 r. Wojewoda Podlaski polecił Prezydentowi Miasta Białegostoku organizację 
doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem 
zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w lokalizacjach 
wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją 
wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej. 

Natomiast 2 marca 2022 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim 
– Bohdanem Paszkowskim, a Miastem Białystok reprezentowanym przez Prezydenta Miasta 
Białegostoku – Tadeuszem Truskolaskim, na udzielenie Miastu dotacji z budżetu państwa 
z przeznaczeniem na organizację miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu 
Ukrainy, która znalazła się na terenie RP wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki 
medycznej, w tym psychologicznej. 

 

Na mocy ww. porozumienia Miasto Białystok utworzyło własne miejsca zbiorowego 
zamieszkania, w których kwaterowani byli uchodźcy z Ukrainy:  

• Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7, 
• Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, budynek 

przy ul. 11 Listopada 6, 
• Hotel BOSiR, ul. M. Wołodyjowskiego 5, 
• Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 
• Dom Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 23A, 
• Dom Studenta Nr 3 Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Pogodna 65, 
• Miejskie Centrum Pomocy Uchodźcom, ul. Węglowa 8.  

 

Stopniowo z biegiem czasu oraz zwiększającym się napływem uchodźców z Ukrainy, 
w mieście pojawiły się kolejne punkty, w których kwaterowani byli uchodźcy: 

• Dom Studenta GAMMA, ul. Zwierzyniecka 8, 
• Akademia Teatralna, mieszkania służbowe, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 
• Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9, 
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie”, Al. Piłsudskiego 7B. 
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Obiekt był wykorzystywany na krótki (kilkudniowy) pobyt uchodźców, dla których Białystok 
był tylko etapem w podróży, bądź przekwaterowywani byli do innych obiektów. W okresie  
od marca do czerwca przebywały tam ogółem 422 osoby. 

Biuro Zarządzania Kryzysowego na bieżąco koordynuje i zabezpiecza funkcjonowanie 
ww. punktów, prowadzi ewidencję kwaterowanych uchodźców. Średnio w obiektach 
miejskich przebywa ogółem ok. 300 uchodźców. W okresie do 30 czerwca 2022 r. łącznie  
we wszystkich obiektach znajdowało się 945 osób.  

18 marca 2022 r. w obiektach zbiorowego zamieszkania należących do Miasta Białystok 
przebywało 208 uchodźców z Ukrainy. Widoczne spadki liczby uchodźców można było 
zaobserwować w MCPU na Węglowej: 19 kwietnia – ubyło 22, albo 5 maja ubyło 21. Ogółem 
największe rotacje w roku 2022 miały miejsce w miesiącach: w marcu (przybyło – 135, ubyło 
– 126), w kwietniu (przybyło – 136, ubyło – 135)  i maju (przybyło – 96, ubyło – 125). 

 

 

Miejskie Centrum Pomocy Uchodźcom przy ul. Węglowej było największym 
obiektem w Białymstoku przeznaczonym dla uchodźców, w którym 
przygotowano ogółem 200 miejsc w 4 salach, stołówkę, kącik zabaw dla 
dzieci, węzły sanitarne z pralkami i suszarkami. W tym obiekcie, pełniącym 
także rolę punktu informacyjnego, dyżurowali na zmianę pracownicy: 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Biura Zarządzania Kryzysowego, 
Zarządu Mienia Komunalnego i Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia 
Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Straży Miejskiej w Białymstoku w nocy, 
niedziele i święta.  
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Zakwaterowanie zbiorowe uchodźców z Ukrainy 

Ośrodek  
Czas 

funkcjonowa-
nia 

Liczba 
przyjętych 

osób 

Liczba osób, 
które opuściły 

punkt 

Liczba osób 
przebywających  

w dniu 22 
lutego 2023 

Hotel BOSiR 

ul. M. Wołodyjowskiego 5 

2.03.2022 r. – 
teraz 

161 111 50 

Hotel Gołębiewski 

ul. Pałacowa 7 

5.03 – 
26.06.2022 r.  

56 56 0 

Centrum Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych 

ul. 11 Listopada 6 

4.03.2022 r. – 
teraz 

53 42 11 

Dom Pomocy Społecznej 

ul. Baranowicka 203 

8.03.2022 r. – 
teraz 

21 17 4 

Dom Pomocy Społecznej 

ul. Świerkowa 9 

23.06.2022 r. – 
7.07.2022 r.  

3 3 0 

Dom Studenta nr 2 Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku 

ul. J. Waszyngtona 23A 

7.03.2022 r. – 
teraz 

 

13 6 7 

Miejskie Centrum Pomocy 
Uchodźcom 

ul. Węglowa 8 

13.03.2022 r. –  
30.06.2022 r.* 

422 422 0 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
„Podlasie” 

Al. J. Piłsudskiego 7B 

1.07.2022 r. – 
teraz 

106 106 0 

Dom Studenta Nr 3 Uniwersytetu 
w Białymstoku 

ul. Pogodna 65 

15.03.2022 r. – 
teraz 

27 7 20 
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Ośrodek  
Czas 

funkcjonowa-
nia 

Liczba 
przyjętych 

osób 

Liczba osób, 
które opuściły 

punkt 

Liczba osób 
przebywających  

w dniu 22 
lutego 2023 

Dom Studenta GAMMA 

ul. Zwierzyniecka 8 

19.03.2022 r. – 
teraz 

398 229 169 

Akademia Teatralna, mieszkania 
służbowe 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 13 

7.04.2022 r. – 
teraz 

7 0 7 

 Razem 1267 999 268 

 

* Miejskie Centrum Pomocy Uchodźcom na ul. Węglowej zostało oficjalnie otwarte przez Prezydenta i Wojewodę 
z udziałem mediów 19 marca, ale pierwsi uchodźcy zostali tam zakwaterowani już 13 marca 2022 r. 

 

Dane wskazują, że 22 lutego 2023 r. w miejscach zbiorowego zamieszkania należących  
do Miasta, zakwaterowanych jest 268 uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w: 

• Hotelu BOSiR, ul. M. Wołodyjowskiego 5 – 50 osób, 
• Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, w budynku 

przy ul. 11 Listopada 6 – 11 osób, 
• Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 – 4 osoby, 
• Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 23A 

– 7 osób, 
• Domu Studenta Nr 3 Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Pogodna 65 – 20 osób, 
• Domu Studenta GAMMA, ul. Zwierzyniecka 8 – 169 osób, 
• Akademii Teatralnej, mieszkania służbowe, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13 – 7 osób, 
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie”, Al. J. Piłsudskiego 7B – 0 osób. 

Z informacji przekazanych bezpośrednio od uchodźców z Ukrainy Miasto Białystok pozyskało 
dane dotyczące kierunków wyjazdu uchodźców z naszego miasta. Największą popularnością 
cieszyły się Niemcy, Litwa oraz Białoruś. W Polsce natomiast były to duże aglomeracje takie, 
jak Warszawa czy Poznań, ale również leżący niedaleko Białegostoku Augustów. 
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Kierunki wyjazdów uchodźców kwaterowanych w MCPU 

Miejskie Centrum Pomocy Uchodźcom % 

Austria 2  

Białoruś 19 5% 

Bułgaria 5  

Czechy 11 3% 

Estonia 7  

Holandia 3  

Irlandia 3  

Litwa 53 13% 

Niemcy 63 15% 

Rosja 6  

Słowacja 1  

Ukraina 14  

Razem za granicę 187 44% 

Białystok – obiekty UM 82 19% 

Białystok – prywatnie 5  

Augustów 16 4% 

Bielsk Podlaski 2  

Gdańsk 4  

Kraków 7  

Leszno 4  

Lublin 1  

Narew 1  

Poznań 8  

Skierniewice 7  

Tomaszów Lubelski 4  

Warszawa 9  

Wasilków 3  

Wrocław 1  

Razem do Polski 154 36% 

brak danych 81 19% 
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WYDAWANIE NUMERÓW PESEL 
 

 

Miasto Białystok podpisało także umowy z zakładami fotograficznymi na nieodpłatne 
wykonywanie zdjęć dla uchodźców do wniosków o nadanie numeru PESEL. Na podstawie 
umów, w okresie od marca 2022 r. do stycznia 2023 r. wykonano 5010 zdjęć. Dodatkowo  
w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 14 osób 
skorzystało z możliwości bezpłatnego wykonania zdjęcia. 

Od marca 2022 r. Miasto także mobilnie nadawało numery PESEL w Centrum Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych, w Hotelu BOSiR, w Hotelu przy ul. Transportowej, w szpitalach 
(np. na Oddziale Onkologicznym) oraz w innych miejscach zamieszkania uchodźców chorych 
i niepełnosprawnych. Do stycznia 2023 r. mobilnie wydano ok. 200 numerów PESEL. 

 

 

  

 

Od 14 marca 2022 r., na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  
na terytorium tego państwa, Departament Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miejskiego w Białymstoku, realizował zadania związane z nadawaniem 
numerów PESEL. Do 16 lutego 2023 r. wydano w naszym mieście 
4 904 numery PESEL uchodźcom z Ukrainy.  
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ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizował działania poprzez 
przyjmowanie, rozpatrywanie, weryfikowanie wniosków oraz wypłatę środków 
finansowych. 

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł 
 

• Liczba złożonych wniosków: 2 892, w tym przez opiekunów tymczasowych: 31  
• Liczba osób we wnioskach: 5 241 
• Liczba wnioskodawców, którym przyznano świadczenie: 2 808 
• Wypłacono kwotę 1 417 200 zł, wypłatą objęto 4 724 osoby 

 

Świadczenie z tytułu zapewnienia  
zakwaterowania i wyżywienia w wys. 40 zł 
 

• Liczba złożonych wniosków: 3 971 
• Liczba osób we wnioskach: 10 967 
• Rzeczywista liczba uchodźców objętych wnioskami: 3 899 
• Liczba rozpatrzonych wniosków: 3 926 
• Wypłacono kwotę 13 641 560 zł  

 

Zweryfikowano 279 wniosków, które obejmują 1281 obywateli Ukrainy, w tym 
241 wniosków złożonych przez osoby fizyczne i 38 wniosków złożonych przez inne podmioty. 

 

Świadczenia rodzinne 
 

• Liczba złożonych wniosków: 683, w tym przez opiekunów tymczasowych: 18  
• Liczba osób we wnioskach: 958 
• Liczba wnioskodawców, którym przyznano świadczenie: 672 
• Wypłacono kwotę 987 202 zł  
• Wypłacono ze środków własnych gminy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

urodzenia dziecka 7 osobom na kwotę 3 500 zł 
• Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za 20 osób na kwotę 67 503 zł 
• Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób, na kwotę 16 251 zł 
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Posiłek dla dzieci i młodzieży 
  

• Liczba osób objętych świadczeniem: 854 
• Kwota wydatkowanych środków: 102 338,12 zł 

 

Zasiłki okresowe 
  

• Liczba złożonych wniosków: 1 135 
• Liczba osób, którym przyznano świadczenie: 647 
• Kwota wydatkowanych środków: 444 891,37 zł 

 

Sprawienie pogrzebu 
 

• Liczba osób, którym sprawiono pogrzeb: 1 
• Kwota wydatkowanych środków: 2 732,40 zł   

 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
za osoby uczestniczące w CIS 
 

• Liczba osób objętych świadczeniem: 12 
• Kwota wydatkowanych środków: 3 235,50 zł 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA 
 

W zakresie wsparcia psychologicznego obywateli Ukrainy od początku zaangażowania się 
Miasta w pomoc uchodźcom kontynuowane jest poradnictwo indywidualne, wsparcie 
grupowe, oddziaływania terapeutyczne. Od początku konfliktu do końca stycznia 2023 r. 
z pomocy skorzystało 386 osób. Pomoc psychologiczna finansowana jest ze środków 
Wojewody. 

Dodatkowo w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku złożono 
103 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, bądź o stopniu niepełnosprawności. 
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POMOC PRAWNA, TŁUMACZENIA 
 

Za pośrednictwem strony internetowej www.bialystokpomaga.pl wpłynęło 41 zgłoszeń 
dotyczących potrzeby uzyskania pomocy prawnej.  

Zgłoszenia zostały przekazane do adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej Białymstoku, 
którzy zorganizowali nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy, oraz do 
Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. 

 

Główne problemy, z jakimi zgłaszali się uchodźcy to: 

• legalizacja pobytu, 
• pomoc socjalna, 
• sprawy rodzinne, 
• sprawy związane z legalnym zatrudnieniem. 

 

Dodatkowo po pomoc prawną zgłaszają się również Polacy, którzy wynajmują mieszkania 
uchodźcom, np. w zakresie sporządzenia umowy najmu. 

Z początkiem marca 2022 r. rozpoczął działalność Zespół ds. tłumaczeń. Został stworzony 
adres mailowy ukrainski@um.bialystok.pl celem koordynacji przebiegu procesu tłumaczenia 
i komunikacji z pozostałymi zespołami. 

Zespół pozyskał 26 wolontariuszy – tłumaczy j. ukraińskiego i j. rosyjskiego. W przypadku braku 
chętnych spośród wolontariatu, korzystaliśmy z bazy wolontariuszy Fundacji Polza. 

W okresie od marca do kwietnia zespół zorganizował tłumaczy do ok. 60 tłumaczeń pisemnych 
(od pojedynczych zdań po obszerne teksty), zorganizował tłumaczy na 8 spotkań (konferencje, 
śniadanie wielkanocne, spotkania z uchodźcami i prasą). Zespół zwrócił się 3 razy do Biura 
Tłumaczeń obsługujących Urząd Miejski ( w sytuacji konieczności tłumaczenia dokumentów 
oficjalnych). 

Zespół pozyskał na okres miesiąca na umowę zlecenia 1 tłumacza na potrzeby białostockich 
szkół i przedszkoli. 

  

mailto:ukrainski@um.bialystok.pl
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PUNKT INFORMACYJNY UL. KOLEJOWA 
 

25 lutego 2022 r. na dworcu PKP w Białymstoku przy ul. Kolejowej 9 uruchomiony został 
całodobowy Punkt Informacyjny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym obywatele 
Ukrainy otrzymują bezpośrednie wsparcie w zakresie tymczasowego zakwaterowania, 
jedzenia, ubrania, opieki medycznej. Punkt ten wspierany był również przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku. W tym punkcie zapewniano osoby ukraińskojęzyczne i, przy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, zabezpieczano pomoc rzeczową potrzebującym 
oraz obsługę infolinii.  

20 marca 2022 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie 
funkcjonowania Punktu Informacyjnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 
zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Prezydentem Miasta Białegostoku, Dyrektorem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Komendantem Straży Miejskiej 
w Białymstoku, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Dowódcą 
I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Podlaskim Komendantem Państwowej Straży 
Pożarnej w Białymstoku. 

Na mocy porozumienia strony zobowiązały się do współpracy dotyczącej prowadzenia przez 
siedem dni w tygodniu w hali głównej dworca PKP w Białymstoku przy ulicy 
Kolejowej 9 całodobowego Punktu Informacyjnego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na 
terytorium RP w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.  
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Od kwietnia 2022 r. chętni pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku pełnili dyżury 
w wyżej wymienionym punkcie, udzielali informacji w zakresie legalizacji pobytu, możliwej 
pomocy materialnej i żywieniowej.  

Od 25 lutego do 1 września 2022 r. 60 pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku 
przepracowało w punkcie informacyjnym PKP 1818 godzin. 

Od 28 lutego do 7 czerwca 2022 r. dyżury w punkcie pełnili także strażnicy miejscy, którzy 
zajmowali się rejestracją uchodźców oraz ich transportem. We wskazanym okresie 
586 strażników miejskich pełniło dyżur w punkcie informacyjnym przy dworcu PKP.  

Podczas dyżurów strażnicy zarejestrowali 688 obywateli Ukrainy (mężczyźni – 105, kobiety – 
277, dzieci – 306). Zgodnie z dyspozycją WCZK uchodźcy otrzymali zakwaterowanie: 

• MCPU, ul. Węglowa 8 – 262 osoby (mężczyźni – 58, kobiety – 109, dzieci – 95), 
• Hotel JARD, ul. Transportowa 4 – 27 osób (mężczyźni – 4, kobiety – 12, dzieci – 11), 
• Kompleks Hotelowy JARD Wasilków – 262 osoby (mężczyźni – 28, kobiety – 101, dzieci 

– 133), 
• Hotel Turkus, Al. Jana Pawła II 54 – 40 osób (mężczyźni – 7, kobiety – 15, dzieci – 18), 
• Hotel BOSiR, ul. M. Wołodyjowskiego 5 – 2 osoby (kobieta – 1, dziecko – 1), 
• Hotel Zdrojówka, Horodniany 47 – 4 osoby (kobieta – 1, dzieci – 3), 
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. 11 listopada 6 – 1 osoba (dziecko – 1), 
• Hotel Knieja Supraśl, Al. Niepodległości 6 – 6 osób (kobiety – 4, dzieci – 2), 
• Zajazd Mońki, ul. Sportowa 1 – 4 osoby (kobieta – 1, dzieci – 3), 
• Dom Studenta, ul. Zwierzyniecka 8 – 5 osób (kobiety – 4, dziecko – 1), 
• Oficerski Yacht Club Augustów – 17 osób (mężczyźni – 3, kobiety – 6, dzieci – 8), 
• Dworzec PKP, ul. Kolejowa 9 (pobyt tymczasowy) – 57 osób (mężczyźni – 5, kobiety – 

23, dzieci – 29). 

W punkcie informacyjnym strażnicy miejscy udzielili niezbędnych informacji między innymi 
w zakresie legalizacji pobytu, możliwej pomocy materialnej i żywieniowej 240 obywatelom 
Ukrainy. 

W okresie od dnia 11 marca do 30 czerwca 2022 r. w Miejskim Centrum Pomocy Uchodźcom 
przy ul. Węglowej pełniło dyżury 396 strażników miejskich. Podczas pełnionych dyżurów 
strażnicy miejscy przyjęli 262 obywateli Ukrainy (mężczyźni – 58, kobiety – 109, dzieci – 95).  

W ramach działań podejmowanych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy strażnicy 
przetransportowali do miejsc zakwaterowania wskazanych przez Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 667 obywateli Ukrainy (mężczyźni – 61, kobiety – 353, dzieci – 253). 

Od momentu uruchomienia Punku Informacyjnego liczba uchodźców objętych wsparciem 
wynosi: 13 505 (stan na 31 sierpnia 2022 r.). 

Od 1 września 2022 r. Punkt Informacyjny PKP w godzinach 8.00-18.00 jest obsługiwany przez 
pracowników Fundacji DIALOG. W godz. 18.00-8.00 w Poczekalni Punktu dyżur pełnią 
funkcjonariusze PSP. 
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EDUKACJA 
 

Od początku przyjazdu uchodźców z Ukrainy do Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku 
przygotował informacje i zasady dotyczące przyjmowania uczniów do jednostek oświatowych. 
Dokumenty skierowane zostały uprzednio do tłumaczenia, następnie zamieszone zostały na 
stornie internetowej Miasta oraz przekazane do Punktu Informacyjnego na dworcu PKP przy 
ul. Kolejowej.  

Miasto zapewniło miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych dzieciom w wieku 3-6 lat oraz w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych dzieciom i młodzieży z Ukrainy podlegającym obowiązkowi szkolnemu 
oraz obowiązkowi nauki.  

W realizacji powyższych działań ściśle współpracowano z dyrektorami jednostek oświatowych 
oraz pracownikami MOPR, koordynującymi zakwaterowanie uchodźców w obiektach 
miejskich.  

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 utworzono dodatkowy oddział w Przedszkolu Samorządowym 
Nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku oraz dwa oddziały przygotowawcze: 

• dla uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego 
w Białymstoku,  

• dla uczniów klas VII-VIII w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku. 
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Ponadto zatrudniono 7 osób z Ukrainy na stanowiskach pomocy nauczyciela, których 
wynagrodzenie finansowane było z funduszu pomocy przekazanego przez Ministerstwo. 

Zgodnie z przepisami zwiększono liczbę godzin przeznaczonych na naukę języka polskiego 
w szkołach. Uczniom i wychowankom zapewniono dostęp do pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.  

W działania zaangażowano miejskie placówki oświatowe. Młodzieżowy Dom Kultury wraz 
z Samorządowym Ogniskiem Baletowym przygotowały ofertę bezpłatnych zajęć 
pozalekcyjnych skierowaną do dzieci z Ukrainy. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
zaproponował szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Białostockie poradnie psychologiczno-
pedagogiczne zaoferowały wsparcie skierowane do dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli 
polegające na konsultacjach, zajęciach, warsztatach. W ramach akcji Białystok Solidarny 
z Ukrainą jednostki oświatowe zorganizowały rożnego rodzaju działania integracyjne: festyny 
osiedlowe, zabawy, konkursy, zajęcia sportowe, zajęcia kulinarne itp.  

 

 

 

 

 

Miasto Białystok wraz z Unią Metropolii Polskich sfinansowało wydanie książki  
„Na dobry początek. Powitalna książka dla dzieci i rodziców z Ukrainy”. 
Autorkami książki są Agnieszka Suchowierska – pisarka i Katarzyna Szostak-
Król – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku.  
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W okresie wakacyjnym zorganizowano półkolonie finansowane przez Fundację PCPM dla 
200 uczniów klas I-VIII z Ukrainy, organizowane przez: 

• Szkołę Podstawową Nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku – w terminie 
1-5 i 8-12 sierpnia 2022 r., 

• Szkołę Podstawową Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku – 
w terminie 18-22 i 25-29 lipca 2022 r.,  

• Szkołę Podstawową Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku – w terminie 1-5 
i 8-12 sierpnia 2022 r.,  

• Szkołę Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku – w terminie 18-22 
i 25-29 lipca 2022 r., 

• Szkołę Podstawową Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku – w terminie 18-22 
i 25 29 lipca 2022 r. 

W roku szkolnym 2022/2023 działalność kontynuowała grupa przeznaczona dla dzieci 
z Ukrainy w Przedszkolu Samorządowym Nr 52 „Kubusia Puchatka” w Białymstoku, natomiast 
oddziały przygotowawcze powstały w: 

• Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku (klasy I-III), 
• Szkole Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku (klasy IV-VI), 
• Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku (klasy VII-VIII), 
• III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku, 
• XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, 
• Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. 

 

Poniżej są przedstawione wybrane działania zrealizowane na rzecz uczniów i wychowanków  
z Ukrainy w bieżącym roku szkolnym w szkołach i przedszkolach. 

• Przedszkole Samorządowe Nr 31 – organizacja zajęć adaptacyjnych, zabaw integracyjnych 
dla dzieci, bezpłatny udział w wycieczkach, spektaklach, uroczystościach i imprezach, 
kontakt z opiekunami z fundacji w celu sprawniejszej adaptacji dzieci w przedszkolu, 
spotkania na terenie przedszkola całych rodzin z psychologiem posługującym się językiem 
ukraińskim. 
 

• Szkoła Podstawowa Nr 4 – nagranie filmików do kampanii społecznej w języku polskim, 
białoruskim, ukraińskim, czeczeńskim, tatarsko-krymskim pod hasłem „Każdy inny – 
wszyscy równi”, wykonanie przez uczniów i przekazanie kartek bożonarodzeniowych  
dla żołnierzy z Ukrainy. 
 

• Szkoła Podstawowa Nr 47 – zajęcia z fundacji „Dialog” – cotygodniowe zajęcia integracyjne 
dla uczniów z Ukrainy, realizacja projektu Razem w klasie – organizowanego przez Fundację 
Szkoła z Klasą (szkolenia dla nauczycieli; zajęcia z klasami, w których uczą się uczniowie 
prowadzone przez wychowawców i nauczycieli uczących dzieci), warsztaty na temat 
tolerancji i wielokulturowości w ramach Święta Szkoły. 
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• Szkoła Podstawowa Nr 17 – bezpłatne warsztaty edukacyjne dla uczniów ukraińskich  
w ramach inicjatywy „Wspólnie”, Jasełka szkolne z udziałem dzieci z Ukrainy (wspólny 
występ dzieci polskich i ukraińskich), Mikołajki na sportowo – zawody sportowe integrujące 
dzieci polskie i ukraińskie, zimowy turniej tenisa stołowego z udziałem dzieci z Ukrainy. 
 

• Szkoła Podstawowa Nr 46 – w ramach integracji ucznia z Ukrainy ze szkolną społecznością 
prowadzone były cyklicznie śniadania integracyjne. W ramach tego działania uczniowie klas 
I-III wspólnie przygotowywali zdrowy posiłek, nakrywali stół i razem biesiadowali. Po 
zakończeniu śniadania odbywały się zajęcia integracyjne mające na celu bliższe wzajemne 
poznanie  
i nawiązanie relacji. Uczniowie wspólnie muzykowali, bawili się oraz rozwiązywali różne 
zagadki. Szkoła włączała się w liczne akcje na rzecz zbiórki artykułów spożywczych, 
pierwszej potrzeby oraz gospodarstwa domowego poszkodowanym w wyniku działań 
wojennych. Na bieżąco monitorowano także sytuację rodzinną i bytową rodziny ucznia  
z Ukrainy. W przypadku zauważonych trudności szkoła służyła wsparciem i pomocą. 
 

• Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych – zajęcia edukacyjno-wychowawcze „Przygody 
innego” – bajka terapeutyczna; lekcje  integrujące uczniów i ich rodziców w poszczególnych 
klasach, udział uczniów i rodziców w  imprezach i uroczystościach szkolnych, udział uczniów 
w zajęciach na basenie, kręgielni oraz hipoterapii, udział uczniów w wycieczkach i 
wyjazdach oraz konkursach muzycznych, plastycznych zawodach sportowych, dzień 
tolerancji „Baw się i tańcz”, warsztaty w pracowni ceramicznej i warsztaty kulinarne, 
pozyskanie środków z PFRON w celu zakupu programu „Mówik” do komunikacji 
alternatywnej, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem możemy więcej” 
zorganizowano ferie zimowe z udziałem uczniów z Ukrainy. 
 

• VII Liceum Ogólnokształcące – spektakl „PRZEŻYTO” stworzony w partycypacyjny sposób 
przez młodych migrantów, uchodźców oraz młodzież z Polski. Prapremiera odbyła się 19 
stycznia 2023 r. w CAK „Wierzbowa” w VII LO. Spektakl został wystawiony 20 stycznia 2023 
r. Organizatorem była Fundacja Polza w ramach projektu „Wielkokulturowa Szkoła” 
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG – Program Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny; w ramach realizowanego projektu Pilotażowego 
wdrożenia Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację włączającą odbyły się: 
konsultacje dla uczniów z Ukrainy i ich rodziców; konsultacje z psychologiem  
i psychiatrą dla uczniów z problemami emocjonalnymi z Ukrainy; uczniowie z Ukrainy 
uczestniczyli w wydarzeniach takich, jak Andrzejki, Integracyjne świąteczne śpiewanie  
w różnych językach, Dzień życzliwości, Akcja charytatywna Stowarzyszenia PRO SALUTE – 
Świąteczny list do przyjaciela; wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Muzeum Powstania 
Warszawskiego, spektakl operowy „La Boheme” w Teatrze Wielkim, uczestnictwo  
w projekcie edukacyjnym „Godzina stąd na Wschód”, konkurs plastyczny „Słowo, które 
buduje, słowo, które rujnuje”, Kampania „Nie hejtuj – motywuj, szanuj, doceniaj” – 
współpraca w ramach edukacji włączającej SCEW. Wśród nagrodzonych – praca ucznia  
z Ukrainy. 
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• XI Liceum Ogólnokształcące – organizacja spotkania wigilijnego w obrządku katolickim  
i prawosławnym (uczniowie z Ukrainy i nie tylko), integrującego i pokazującego zwyczaje 
świąteczne obu narodów, organizacja zabawy walentynkowej w ramach integracji uczniów 
z Ukrainy. 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 – 13 października 2022 r. 
w ramach spotkania integrującego w szkole wystąpił pochodzący z Ukrainy zespół taneczny 
SUMMIT. Organizacja wyjść integracyjnych uczniów z Ukrainy do pizzerii, na lodowisko, na 
kręgle, do teatru i kina w toku całego półrocza roku szkolnego 2022/2023. 
 

• Zespół Szkół Mechanicznych – udział uczniów w zajęciach integrujących zespół klasowy 
„Poznajmy się” – gry i zabawy integracyjne, wycieczki i wyjścia integracyjne  
oraz przybliżające historię miasta, m.in. zwiedzanie Białegostoku – zabytki, „Strefa 
Wysokich Lotów”, „Park Trampolin”, mecz integracyjny „Uczniowie kontra nauczyciele”  
w piłkę siatkową, spotkanie integracyjne, wspólne kibicowanie, „Każdy inny – wszyscy 
równi” – spotkanie uczniów z prezesem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, udział uczniów  
w obchodach Tygodnia Kariery odbywającego się pod hasłem „Złap za stery do swojej 
kariery” – współpraca z Politechniką Białostocką, firmami oraz pracodawcami, udział 
uczniów w zajęciach warsztatowych „Moje zainteresowania i uzdolnienia, czyli co lubię 
i w czym jestem dobry.” Określanie mocnych stron, zalet. Praca nad samooceną, 
rozpowszechnienie informacji wśród uczniów i rodziców nt. punktów informacyjnych 
Centrum Spilno UNICEF realizowany przez Fundację SPE Salvi oraz o oferowanych tam 
formach pomocy. 
 

• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – szkolna akcja szycia kotylionów 
w barwach Ukrainy i przekazanie kotylionów wszystkim uczniom i nauczycielom jako 
symbol jedności z Ukraina walczącą, szkolny konkurs plastyczny na plakat Solidarni 
z Ukrainą, zbiórka pieniędzy, w tym ze sprzedaży szkolnych kalendarzy, przekazanie 
zebranej kwoty na rzecz organizacji zajmującej się pomocą Ukrainie Podlascy Aniołowie, 
zbiórka darów na rzecz mieszkańców Ukrainy (środki opatrunkowe i medyczne, koce, 
śpiwory, żywność, środki higieniczne i chemiczne, żywość dla dzieci) dary zostały 
przekazane na rzecz PCK. 
 

• Centrum Kształcenia Ustawicznego – zorganizowano: kursy języka polskiego dla dorosłych 
i dzieci w trybie stacjonarnym i online (w ramach grantu przyznanego przez Miasto 
Białystok), zajęcia integracyjne dla dzieci i dorosłych: decoupage i trening relaksacyjny 
(dorośli) oraz warsztaty kreatywne i warsztaty z rysunku (dzieci) (w ramach grantu 
przyznanego przez Miasto Białystok), Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w którym 
wzięło udział ponad 200 dzieci (uczestnicy mogli wziąć udział w zabawach sportowo-
ruchowych, konsultacjach psychologicznych i prawnych – działanie z funduszy UNICEF),  
zajęcia integracyjne z decoupage i warsztatów druku 3 D oraz zajęcia sportowe (działanie  
z funduszy UNICEF), warsztaty ogólnorozwojowe w ramach ferii zimowych, w których udział 
wzięło ok. 270 dzieci (działanie z funduszy UNICEF), kursy języka polskiego oraz kursy  
z kompetencji społecznych (działanie z funduszy UNICEF). 
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ŻŁOBKI 
 

W Białymstoku utworzonych jest 21 miejsc dla dzieci z Ukrainy w 4 niepublicznych 
żłobkach/klubach dziecięcych. Na dzień 15 lutego 2023 r. tylko do placówki zlokalizowanej 
przy ul. Transportowej 2C/2 i 3 posiadającej 5 miejsc uczęszcza 3 dzieci z Ukrainy.  

W pozostałych trzech placówkach zlokalizowanych przy ulicach: K. Pułaskiego 23A, 
Słonecznikowej 9/4 i Kolejowej 12/1, dostępnych jest odpowiednio: 6, 4 i 6 miejsc. 

  

 

Obecnie do jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok 
uczęszcza 950 dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym: 

• do przedszkoli samorządowych 216 wychowanków, 
• do szkół podstawowych 612 uczniów,  
• do szkół ponadpodstawowych 122 uczniów. 
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POMOC RZECZOWA 
 

Obywatele ukraińscy pozostający na terenie ogarniętej wojną Ukrainy oraz uciekający przed 
rosyjską agresją do Polski potrzebowali natychmiastowej pomocy rzeczowej, umożliwiającej 
im funkcjonowanie w nowej rzeczywistości oraz w nowych miejscach pobytu. 

W organizację pomocy humanitarnej, w tym gromadzenie i dystrybucję niezbędnych 
artykułów, włączyło się Miasto Białystok, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a przede 
wszystkim społeczeństwo. 26 lutego 2022 r. decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku 
w Centrum Aktywności Społecznej powstał główny miejski punkt zbiórki darów dla Ukrainy. 
Mieszkańcy Białegostoku ze szczodrością odpowiedzieli na apel o pomoc sąsiadom. 
Już 27 lutego 2022 r. z Białegostoku wyruszył pierwszy transport z darami do Ukrainy. 

 

Pomoc humanitarna  
 

 

 

 

Łączna pomoc humanitarna wysłana do Ukrainy przez Miasto Białystok:  

• 2 autobusy, 2 tiry, 44 busy, 13 aut osobowych wypełnionych darami, 
• około 100 ton darów,  
• 35 transportów, w tym zorganizowanych we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi.  
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Transporty darów: 

27 lutego 2022 r. wyruszył pierwszy transport darów do Ukrainy, zorganizowany dzięki 
zaangażowaniu Fundacji POLZA oraz wolontariuszy, w tym 7 białostockich kierowców, którzy 
przewieźli zgromadzone w punkcie darów artykuły do granicy polsko-ukraińskiej, skąd zostały 
przetransportowane do Lwowa. Przekazano głównie koce, śpiwory, środki opatrunkowe 
i medyczne oraz żywność długoterminową.  

 

 

 

28 lutego - 31 marca 2022 r. – produkty żywnościowe, medyczne oraz artykuły kosmetyczne 
i higieniczne zgromadzone w białostockim punkcie darów zostały dostarczone do ukraińskich 
miejscowości w 29 transportach zorganizowanych przy współudziale z organizacjami 
pozarządowymi. Dary dotarły m.in. do Łucka, Lwowa, Berdyczowa, Żytomierza, Kijowa, 
Odessy, Dniepra, Kamieńca Podolskiego, Turki, Iwano-Frankowska, Jaworowa, 
Chmielnickiego, Browar. Transporty organizowały m.in. Fundacja Okno na Wschód, 
Stowarzyszenie Droga, Stowarzyszenie Czysty Świat, Fundacja POLZA, ZHP Białystok, Kościół 
Chrześcijan Baptystów, Politechnika Białostocka.  

 

31 marca 2022 r. do Lwowa wyruszyły dwa autobusy przekazane darowizną przez spółki KPKM 
i KPK. Autobusy wypełnione zostały darami zgromadzonymi w białostockim punkcie darów 
oraz przekazanymi przez spółkę Lech i Fundację Dialog – łącznie 289 kartonów z żywnością, 
produktami higienicznymi dla dzieci i dorosłych, materiałami opatrunkowymi, śpiworami 
i kocami. 
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15 kwietnia 2022 r. wraz z Fundacją Polza zorganizowano transport do Nowomoskowska,  
do którego pojechały m.in. agregaty prądotwórcze, 25 apteczek taktycznych z wyposażeniem 
podarowanych Miastu Białystok przez lokalną firmę (łącznie o wartości ok. 40 tys. zł). 
przekazano także produkty medyczne i opatrunkowe, oraz żywność długoterminową, 
zgromadzone w białostockim punkcie darów 

 

1 lipca 2022 r., dzięki zaangażowaniu 25 białostockich przedsiębiorców, Fundacji Spe Salvi 
i Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia, którzy odpowiedzieli na apel Prezydenta Miasta 
Białegostoku, wyjechał transport darów do miasta partnerskiego – Łucka. Dostawy 
bezpośrednio do Łucka podjęła się spółka Scandica Logistics. Z otrzymanych darowizn 
finansowych i rzeczowych, których łączna wartość wyniosła 330 tys. zł,  skompletowano  
do wysyłki 6 agregatów prądotwórczych, artykuły medyczne (apteczki taktyczne, opatrunki 
ratunkowe, opaski uciskowe taktyczne), krótkofalówki, latarki, powerbanki, maszynki  
do strzyżenia, śpiwory i karimaty, odzież, płaszcze przeciwdeszczowe, naczynia jednorazowe, 
długoterminową żywność, artykuły kosmetyczne i higieniczne. 
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Podmioty, które włączyły się z w organizację transportu: 

APS. AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. • Wiór Kostro Romaniuk Sp. j. • 
PUP TELKA Sp. z o.o. • Medilab Firma wytwórczo usługowa Sp. z o.o. • 
T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. • NETTO CERAMIKA Sp. z o.o. Sp.k. • 
PSS SPOŁEM, SaMASZ Sp. z o.o. • Palisander Sp. z o.o. • Bison S.A. • 
Fundacja Grupy Eurocash • Sieńko i Syn Sp. z o.o. • Izba Przemysłowo- Handlowa 
w Białymstoku • BR Konsorcjum Sp. z o.o. Refleks s. k. • PROMOTECH Sp. z o.o.  
 BIT S.A. • Arsenal.pl sp. z o.o. Sp. k. • NIBE BIAWAR Sp. z o.o. • Gastro Strefa Sp. z o.o. 
• GROFARM • Grupa Chorten Sp. z o.o. • AC S.A. • SMP Poland Sp. z o.o. • 
Drukarnia JOTPEG s.c. • Dary Natury Sp. z o.o. 
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4 lipca 2022 r. z Białegostoku wyruszył transport humanitarny zorganizowany  
we współpracy z Fundacją Folkowisko z Gorajca. Bus i samochód ciężarowy wypełniono 
żywnością długoterminową zgormadzoną od białostockich darczyńców oraz chemią i środkami 
czystości przekazanymi Miastu z UNHCR. Pomoc trafiła do 9 punktów dla uchodźców w rejonie 
jaworowskim, w tym do Centrum Paliatywnego w Niemirowie. 

 

 

 

14 października 2022 r. odbył się transport sprzętu rehabilitacyjnego dla ukraińskich dzieci 
z niepełnosprawnościami z Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 
„Harmonia” w Winnicy. W odpowiedzi na zbiórkę ogłoszoną w sierpniu 2022 r. przez Miasto 
Białystok i Stowarzyszenie My dla Innych udało się skompletować i przekazać do ośrodka 
10 specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych niezbędnych  dla małych dzieci. 
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Białostocki punkt zbiórki darów dla Ukrainy  
 

Od początku wojny w Ukrainie Miasto rozpoczęło zbiórkę potrzebnych darów uchodźcom, 
którzy przyjechali do Białegostoku. Początkowo miejscem zbiórki było Centrum Aktywności 
Społecznej przy ul. Św. Rocha. Punkty zbiórki darów otwarte były także w szkołach publicznych 
(podstawowych i ponadpodstawowych) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w lokalizacjach: 
ul. Słonimska 1, ul. J.K. Branickiego 3/5, ul. Składowa 11, ul. Legionowa 7 (Departament 
Edukacji), ul. Bitwy Białostockiej 2/2. Do gromadzenia posegregowanych darów 
wykorzystywany był magazyn Muzeum Wojska przy ul. Węglowej. 

Od 9 marca 2022 r. punkt i magazyn przeniesiono do Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy 
ul. Słonecznej 1, gdzie otwarto również Free Shop dla uchodźców. Potrzebujący (za okazaniem 
dokumentu, paszportu) w punkcie mogli nieodpłatnie otrzymać podstawowe produkty 
żywnościowe i chemiczne. Punkt obsługiwany był przez pracowników CAS, pracowników 
spółki Stadion Miejski oraz wolontariuszy. Zainteresowanie uchodźców było bardzo duże, do 
punktu zgłaszało się codziennie średnio 130 osób (wg spisu było to od 80 do 200 osób 
dziennie). Ponadto w ramach punktu doraźnie wydawane były paczki – akcję przygotował 
Bank Żywności. Stąd wyjeżdżały również  transporty darów do Ukrainy.  

Białostocki punkt darów dla Ukrainy funkcjonował od 26 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., 
łącznie blisko 600 godzin działalności i 300 wolontariuszy uczestniczących przy obsłudze 
i przygotowywaniu transportów. 
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Przedsiębiorcy, instytucje i organizacje, które wsparły działania Miasta Białystok na rzecz 
Ukrainy oraz uchodźców (przekazywanie darów, organizacja transportów, wolontariusze): 
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 Przedsiębiorcy: 

• AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. 
• Wiór Kostro Romaniuk Sp. j. 
• PUP TELKA Sp. z o.o. 
• Medilab Firma wytwórczo usługowa Sp. z o.o. 
• T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 
• NETTO CERAMIKA Sp. z o.o. Sp.k. 
• PSS „Społem” w Białymstoku 
• SaMASZ Sp. z o.o. 
• Palisander Sp. z o.o. 
• Bison S.A. 
• Sieńko i Syn Sp. z o.o. 
• BR Konsorcjum Sp. z o.o. Refleks s. k. 
• PROMOTECH Sp. z o.o. 
• BIT S.A. 
• Arsenal.pl sp. z o.o. Sp. k. 
• NIBE BIAWAR Sp. z o.o. 
• Gastro Strefa Sp. z o.o. 
• GROFARM Spółka jawna, Gromada i wspólnicy 
• Grupa Chorten Sp. z o.o. 
• AC S.A. 
• SMP Poland Sp. z o.o. 
• Dary Natury Sp. z o. o. 
• Maspex Sp. z o.o. 
• ABW Superbruk Sp. z o.o. 
• Glosel Sp. z o.o. sp.k. 
• KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo 
• Rosti Poland Sp. z o.o. 
• BiG s.c. Zarządzanie Nieruchomościami 
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jamdex” A. i J. Kowalczuk Sp. J. 

(Sklep „Kukułka” Kleosin) 
• Łakomczuch Pizza sp. z o.o. 
• Viking Point s.c. 
• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Alkar Karol Albert Maciorowski 
• Vesta sp. z o.o. 
• Masterpress S.A. 
• Usługi geodezyjne GEOKART Paweł Samborski 
• Drukarnia JOTPEG s.c. 
• PHPU „UNIA” sp. z o.o. 
• Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk 
• Drukarnia KONCEPT sp. z o.o. 
• PHZ Kasol Sp. z o.o. 
• The Gentlemans Barber Shop Emilia Dyrynda 
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Instytucje: 

• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 
• Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 
• Politechnika Białostocka 
• Uniwersytet w Białymstoku 
• Urząd Statystyczny w Białymstoku 
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
• Sąd Rejonowy w Białymstoku 
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. 
• Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku 
• Zarząd Mienia Komunalnego Białystok 
• Straż Miejska w Białymstoku 
• Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 
• Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
• Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku 
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DZIAŁANIA OBYWATELSKIE  
– WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI  
ORAZ WOLONTARIUSZAMI 
 

Współpraca z międzynarodowymi 
oraz ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi 
 

Organizacje pozarządowe, od pierwszych dni agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, włączyły 
się w pomoc ofiarom wojny. Natychmiastowo podjęta współpraca Prezydenta Miasta 
Białegostoku z trzecim sektorem zaowocowała szeregiem działań i inicjatyw, które przyniosły 
wiele dobra. Stały się realnym wsparciem dla obywateli Ukrainy. Bez tej współpracy 
zrealizowanie tak wielu przedsięwzięć nie byłoby możliwe.  

 

Lista organizacji pozarządowych, z którymi Miasto Białystok współpracowało 
w realizowaniu pomocy Ukrainie i uchodźcom: 

• Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF  
• International Rescue Committee 
• Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej  
• Bank Żywności Suwałki – Białystok 
• Białoruska Diaspora w Białymstoku 
• Caritas Archidiecezji Białostockiej 
• Edukacyjna Fundacja im. Romana Czarneckiego 
• ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej 
• Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok 
• Fundacja Adwokaci Społeczeństwu 
• Fundacja Aktywizacja 
• Fundacja Białystok Biega 
• Fundacja Białoruś 2020 
• Fundacja #Białystokdziałamy 
• Fundacja Chefs for Kids 
• Fundacja DIALOG 
• Fundacja Eduartis 
• Fundacja Folkowisko 
• Fundacja Grupy Eurocash 
• Fundacja Kotkowo  
• Fundacja Mam Moc 
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• Fundacja Naszpikowani 
• Fundacja „Okno na Wschód” 
• Fundacja Oswoić Świat 
• Fundacja Otwarta Edukacja 
• Fundacja Podlascy Aniołowie 
• Fundacja POLZA 
• Fundacja „Pomóż Im” 
• Fundacja Rehab 
• Fundacja Robert, Adam 
• Fundacja Rodziny Czarneckich 
• Fundacja Rozwoju Ukrainy 
• Fundacja Spe Salvi 
• Fundacja TUTAKA 
• Fundacja Unitalent 
• Fundacja Uniwersytetu  w Białymstoku 
• Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA 
• Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku 
• Kościół Chrześcijan Baptystów w Białymstoku 
• Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku 
• Muzułmański związek religijny w RP 
• Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych 
• Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Podlaski Klub Kobiet Biznesu 
• Polski Czerwony Krzyż Podlaski Oddział Okręgowy 
• Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki 
• Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Białymstoku 
• Spółdzielnia Socjalna SUKURS  w Zaściankach 
• Stowarzyszenie Big Picture 
• Stowarzyszenie Egala 
• Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven 
• Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” 
• Stowarzyszenie „My dla Innych” 
• Stowarzyszenie Otwarty Parasol 
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” 
• Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” 
• Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” 
• Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska „Czysty Świat” 
• Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet 
• Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” 
• Towarzystwo Amicus 
• Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Białymstoku 
• Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum 
• Unia Metropolii Polskich  
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• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku 
• Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Białystok i Komenda Chorągwi 

Białostockiej 

 

Obszary współpracy z ngo: 

• spotkania Prezydenta Miasta z przedstawicielami trzeciego sektora (budowanie 
partnerstwa, wymiana informacji),  

• organizowanie wspólnych transportów humanitarnych na teren Ukrainy,  
• wsparcie lokalowe – udostępnianie sal. 

 

Spotkania Prezydenta Miasta Białegostoku 
z przedstawicielami trzeciego sektora   
 

Tuż po wybuchu wojny w imieniu Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku  
z białostockim organizacjami pozarządowymi spotkał się Przemysław Tuchliński – zastępca 
prezydenta Białegostoku odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
Spotkanie to zapoczątkowało szereg inicjatyw i działań, która zrealizowano razem. 
Utworzone wówczas partnerstwo międzysektorowe stało się mostem do pomocy ofiarom 
wojny.  
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Pierwsze spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3 
25 lutego 2022 roku. Wzięło w nim udział 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Wymieniono między sobą informacje co do możliwości pomocowych każdego 
z uczestniczących podmiotów. Przedstawiono działania dotychczas podjęte przez Miasto oraz 
białostockie organizacje pozarządowe odnoszące się do organizacji punktów pomocy 
humanitarnej – przyjmowanie i wydawanie darów żywnościowych i materialnych (leki, środki 
higieniczne i środki czystości, odzież ochronna), organizacji transportów humanitarnych, 
zakwaterowania uchodźców. Uzgodniono konieczność podjęcia koordynacji działań oraz 
ustalenia zasad bieżącej wymiany informacji o realizowanej pomocy na rzecz obywateli 
Ukrainy i uchodźców. Rozmowy były kontynuowane 1 i 2 marca 2022 roku, w których 
uczestniczyło po blisko 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zostały powołane 
międzysektorowe robocze zespoły tematyczne: edukacji, zatrudnienia i rynku pracy, 
zamieszkania, pomocy rzeczowej i żywnościowej, osób ze szczególnymi potrzebami, do spraw 
tłumaczeń, zbiórek darów, opieki zdrowotnej i medycznej, wsparcia psychologicznego, 
wolontariuszy, informacyjny, do spraw obsługi portalu www.bialystokpomaga.pl. 

Kolejne spotkania z trzecim sektorem z inicjatywy prezydenta Białegostoku odbyły się 16 maja, 
7 maja, 26 września 2022 r. Na każdym z nich omawiano bieżące sprawy, wymieniano 
informacje, starano się też wypracować wspólne rozwiązania wynikające z nowych trudności. 

Łącznie z inicjatywy Prezydenta Miasta odbyło się 6 spotkań otwartych z organizacjami 
pozarządowymi. Poza otwartymi grupowymi spotkaniami zespoły robocze, tematyczne 
z kontaktowały i spotykały się oddzielnie, w zależności od potrzeb.  

 

Organizowanie wspólnych transportów humanitarnych 
na teren Ukrainy  
 

Miasto Białystok wraz z białostockim organizacjami pozarządowymi zorganizowało wspólne 
transporty humanitarne do Ukrainy. Szczególnie cenne okazało się partnerstwo w tym 
zakresie, ponieważ umożliwiło wysłanie niezbędnej pomocy już w pierwszych tygodniach 
wojny. Szczegółowe informacje dotyczące zorganizowanych transportów humanitarnych 
znajdują się w niniejszym raporcie. 

 

Wsparcie lokalowe – udostępnianie sal  
 

Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3 stało się miejscem na mapie Białegostoku 
rozpoznawanym nie tylko ze względu na zorganizowany tam punkt zbiórki darów, ale także 
dlatego, że w budynku odbywały się liczne spotkania i działania realizowane na rzecz 
uchodźców. Aktywność ta organizowana była przez organizacje pozarządowe bądź Miasto.  
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W okresie od 28 lutego 2022 r. do 24 lutego 2023 r.:  

• zajęcia nauki języka polskiego – 616 zajęć lekcyjnych, 
• inne formy spotkań (np. integracyjne, klub migranta, grup wolontariuszy) – 

884 spotkań,  
• w powyższych spotkaniach i lekcjach uczestniczyło 19 356 osób. 

 

Współdziałanie z wolontariuszami 
 

Wolontariusze to osoby, bez których nie udałoby się zrealizować wielu przedsięwzięć. 
Działania zainicjowane przez Miasto wspierało (na stałe) około 300 wolontariuszy, natomiast 
rzeczywista, łączna liczba wolontariuszy była o w wiele większa. Policzenie wszystkich 
wolontariuszy jest niemożliwe, ponieważ zaangażowani byli np. w akcje jednorazowe a rejestr 
wolontariuszy nie był prowadzony. 

 

 

Wśród osób, które włączyły się w pomoc, byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
pracownicy białostockich przedsiębiorstw i instytucji, uczniowie i studenci, przedstawiciele 
różnych zawodów i emeryci. Swoją reprezentację miały osoby w każdym wieku. Wśród 
wolontariuszy nie brakowało ludzi, którzy mieszkali w Białymstoku od urodzenia oraz takich, 
którzy pozostaną tu tylko przez jakiś czas. W pomoc włączyli się również sami uchodźcy (około 
1/5 zaangażowanych wolontariuszy to osoby przybyłe z Ukrainy i Białorusi). Zgłosili się też 
przedstawiciele innych narodowości. Chęć pomocy ofiarom konfliktu za naszą wschodnią 
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granicą zaoferowali również przedstawiciele stacjonującego w Polsce 29. szwadronu wojsk 
brytyjskich, którzy wsparli swoją pracą kilka białostockich organizacji pozarządowych 
pomagających uchodźcom. 

Osoby, które chciały pracować wolontaryjnie, zgłaszały się do Centrum Aktywności Społecznej 
różnymi drogami – dzwoniąc, pisząc, czy po prostu przychodząc do CAS lub do magazynu na 
Stadionie Miejskim. Część osób, które przyniosły dary do punktu zbiórki, spontanicznie 
decydowało się zostać w nim i pomóc przy sortowaniu, pakowaniu lub wydawaniu produktów. 
Wiele z nich pracowało potem w ten sposób systematyczny.  

 

 

 

Do zadań wolontariuszy wspierających Miasto Białystok należała koordynacja zbiórki darów, 
sortowanie i pakowanie produktów, przygotowywanie ich do transportów i załadunek. 
Wolontariusze wiele miesięcy pracowali w różnych punktach rozlokowanych na terenie miasta 
– między innymi w magazynie zbiórki darów i miejscu wydawania produktów (tzw. Free 
Shopie) na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1. Nieoceniona okazała się 
ich pomoc w wydawaniu ofiarom konfliktu produktów pierwszej potrzeby oraz wsparcie 
w komunikowaniu się między Polakami i Ukraińcami. 

Wyrazy wdzięczności należą się każdemu z wolontariuszy. Pozytywny odzew i wsparcie ludzi 
dobrej woli było bezcenne i konieczne by pomóc ofiarom wojny.  
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ZATRUDNIENIE 
 

Od początku istnienia strony internetowej bialystokpomaga.pl do dnia 15 lutego 2023 r. 
wpłynęły 64 oferty pracy oraz zgłosiło się 330 osób poszukujących pracy w Białymstoku. 
W zdecydowanej większości to kobiety: zarówno matki z dziećmi, jak i osoby starsze. 
Przeważający odsetek osób posiada wykształcenie wyższe (np. pedagogiczne, 
farmaceutyczne, logopedyczne, ekonomiczne, lekarskie, pielęgniarskie). Pozostałe osoby 
deklarują wykształcenie średnie. 

 

Miasto Białystok podjęło współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku oraz 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Zgłoszenia poszukujących pracy oraz oferty 
zatrudnienia przekazywane są sukcesywnie do PUP, który kontaktuje się z każdą osobą 
i przedstawia instrumenty wsparcia, w tym aktualne oferty pracy. Wojewódzki Urząd Pracy 
w Białymstoku zorganizował w okresie 13-31 maja 2022 r. cykl spotkań w ośrodkach dla 
uchodźców z Ukrainy. Spotkania miały na celu szeroko pojętą aktywizację zawodową,  
w ramach której oferowana była pomoc w odnalezieniu się na podlaskim rynku pracy. 
Przekazane zostały informacje o prowadzonych kursach języka polskiego oraz możliwości 
nostryfikacji dyplomów i certyfikatów potwierdzających wykształcenie. 
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20 kwietnia 2022 r. Miasto Białystok podpisało porozumienie z Fundacją Polskie Centrum 
Pomocy Międzynarodowej w zakresie realizacji programu „Cash for Work”. „Cash for Work” 
to program zatrudnienia interwencyjnego, w ramach którego zawierane są porozumienia 
trójstronne i umowy zlecenia z uczestnikami. Kluczowym elementem jest wsparcie uczniów  
w szkołach w relacjach z nauczycielami i rówieśnikami. Fundacja PCPM wypłaca asystentom-
uchodźcom wynagrodzenie oraz pokrywa koszty podatków, składek i zapewnia ubezpieczenie, 
natomiast dyrektor placówki jest odpowiedzialny za ustalenie zadań dla pracownika i nadzór 
nad jego pracą. 

W okresie od 20 kwietnia do 28 grudnia 2022 r. w ramach ww. programu w miejskich szkołach 
i przedszkolach zatrudniono 60 ukraińskich nauczycieli, którzy pracują jako asystenci  
i pomagają ukraińskim dzieciom w integracji w białostockich placówkach edukacyjnych.  
W ramach rekrutacji wykorzystano zgłoszenia przesłane przez miejską stronę 
bialystokpomaga.pl.  

 

W okresie wakacyjnym część osób została oddelegowana do innych placówek, w których 
prowadzone były zajęcia w lipcu i sierpniu. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku 
odbyły się cztery spotkania (w terminach: 20 kwietnia, 1 lipca, 29 sierpnia oraz 28 grudnia 
2022 r.) z przedstawicielami Fundacji PCPM oraz obywatelkami Ukrainy, podczas których 
podpisano porozumienia trójstronne i umowy zlecenia o podjęciu współpracy z uczestnikami 
oraz aneksowano okres obowiązywania ww. umów. W trakcie jednego ze spotkań 
przeprowadzono badanie ewaluacyjne. W badaniu uczestniczyli również dyrektorzy trzech 
wybranych placówek oświatowych (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku, Szkoła 
Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku oraz Szkoła Podstawowa Nr 12 
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku).  

Od początku trwania konfliktu w Ukrainie w Powiatowym Urzędu Pracy w Białymstoku  zostało 
zarejestrowanych 621 osób bezrobotnych (poszukujących zatrudnienia) oraz 73 osoby 
poszukujące pracy (czyli takie, które nie mają rozwiązanego stosunku pracy, osiągają 
przychody z tytułu najmu lub renty lub utraciły prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych 
itd.). Z tego 225 osób zarejestrowanych podjęło pracę. Bezrobotny jest zobowiązany 
zawiadomić w ciągu 7 dni PUP o podjęciu zatrudnienia. 

  

 

Zawarte w dniu 20 kwietnia 2022 r. umowy zlecenia z obywatelkami Ukrainy 
zostały dwukrotnie przedłużone: do dnia 31 grudnia 2022 r, następnie do dnia 
30 czerwca 2023 r.  
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AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 
UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

 

Działania podjęte przez Miasto 

na rzecz aktywizacji i integracji uchodźców z Ukrainy 

• Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę nr XLIX/701/22 z dnia 28 lutego 2022 r. 
w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Gminę Białystok dla obywateli Ukrainy, w której postanowiono, 
że na podstawie paszportu lub innego dokumentu tożsamości potwierdzającego 
obywatelstwo ukraińskie, obywatele Ukrainy mają możliwość bezpłatnego korzystania 
z autobusów komunikacji miejskiej. Od początku marca 2022 r. wydano ok. 1000 kart 
miejskich uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Białegostoku. 
  

• Miasto Białystok we współpracy z Fundacją Rodziny Czarneckich zorganizowało 
Śniadanie Wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy będących pod opieką Miasta, 
Wojewody oraz Fundacji R.A.  
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Celem spotkania było sprawienie, aby uchodźcy z Ukrainy mogli również uczcić 
w odpowiedni sposób święta oraz żeby mogli spędzić je razem w tych trudnych dla nich 
czasach. Śniadanie zostało zorganizowane w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego. 
Fundacja przygotowała dla 500 osób tradycyjne świąteczne potrawy. Dodatkowo 
dzieciom zapewnione były zabawy integracyjne oraz 220 paczek ze słodyczami. 
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• Prezydent Białegostoku zaprosił uchodźców do wspólnego świętowania Bożego 
Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Obiad świąteczny odbył się w niedzielę 
(8 stycznia) w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Wzięło w nim udział ponad 
700 osób. Oprócz uroczystego obiadu podczas wydarzenia odbyło się wspólne 
kolędowanie. Najmłodsi otrzymali świąteczne paczki, skorzystali też z animacji 
i specjalnie zorganizowanych zabaw. Bożonarodzeniowe spotkanie zostało 
przygotowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci 
(UNICEF). 
 

• W maju w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 
rozpoczęły się pierwsze kursy języka polskiego dedykowane uchodźcom z Ukrainy. 
– dwa 40-godzinne oraz jeden 24-godzinny kurs języka polskiego na poziomie A1 dla 
grup mieszanych – dorośli i młodzież (3 osoby miały 16/17 lat) – od 4 maja do 29 lipca 
2022 r. (2 grupy po 12 osób; 1 grupa – 13 osób),  
– dwa 20-godzinne kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży – uchodźców z Ukrainy 
(30 uczestników na poziomie początkującym (A1), którzy podzieleni są ze względu na 
wiek: 7-13 lat oraz 14-18 lat). 
 
Uczestnicy stacjonarnych kursów języka polskiego jako obcego na wstępie zostali 
poddani dwuetapowej diagnozie umiejętności językowych (test + rozmowa). Podziału 
na grupy dokonano na podstawie stopnia opanowania języka polskiego. Zajęcia 
prowadzono w grupach podobnych wiekowo – były to osoby dorosłe (3 grupy)  
oraz dzieci młodzież (2 grupy: 7-13 lat oraz 14-18 lat). Metodyka pracy w grupach 
językowych różniła się w zależności od wieku uczestników.  
 
W wyniku starań Urzędu Uniwersytet w Białymstoku zgłosił jedną osobę, która 
w ramach wolontariatu zgodziła się przeprowadzić szkolenie on-line z języka polskiego 
uchodźcom z Ukrainy – był to Pan dr Dariusz Piechota z Wydziału Filologicznego. Kursy 
z wykładowcą odbyły się w się lipcu 2022 r.  
 
Miasto Białystok przeprowadziło ankietę, której celem było ustalenie potrzeb 
uchodźców przebywających w Białymstoku. Ankiety zostały rozpropagowane 
w ośrodkach, w których Miasto kwateruje uchodźców oraz wśród kursantów 
i podopiecznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza 
w Białymstoku. Zebrano ok. 550 ankiet. 
 
Dzięki wypełnionym ankietom można było pozyskać informacje, z jakimi problemami 
mierzą się migranci z Ukrainy, co umożliwiało przygotowanie odpowiedniej pomocy, 
w zakresie np. szkolenia, pomocy psychologicznej, kursów językowych. Pomoc jest 
realizowana w oparciu o instytucje i organizacje pozarządowe. 
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Poniżej znajdują się wybrane wyniki ankiet: 
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• „Wspólne dziedzictwo wolności – razem dla Ukrainy” – pod tym hasłem w Muzeum 
Pamięci Sybiru przygotowano szereg inicjatyw skierowanych do osób, które w związku 
z wojną w Ukrainie znalazły schronienie w stolicy Podlasia: 
Specjalna oferta zwiedzania: blisko 200 osób skorzystało w ubiegłym roku ze specjalnej 
oferty zwiedzania wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru za symboliczną opłatą (bilet 
za 1 zł) z możliwością wypożyczenia audioprzewodnika w języku ukraińskim. 
„Silniejsi Razem” – warsztaty dla młodzieży: zespół edukatorów Muzeum Pamięci 
Sybiru we współpracy z ukraińską trenerką personalną Anastasiią Mikhno przygotował 
i przeprowadził serię warsztatów dla młodzieży ukraińskiej „Silniejsi Razem”. Ich celem 
było przepracowanie traumy oraz integracja z rówieśnikami z Polski. 
Międzynarodowy „Peleton Pamięci”: w 2022 r. „Peleton Pamięci” przybrał formułę 
międzynarodową. W wydarzeniu poświęconym pamięci ofiar sowieckiej agresji 
w 1939 r. udział wzięło blisko 150 osób. Wśród nich znalazła się 25-osobowa grupa 
sportowców, dzieci i młodzieży z Ukrainy. 
Jednoczące zajęcia edukacyjne: oferta edukacyjna Muzeum Pamięci Sybiru została 
udostępniona dla klas mieszanych polsko-ukraińskich. W 2022 r. skorzystało z niej 
82 uczestników z Ukrainy. 
„Wojna w Ukrainie a idea ruskiego miru”: w 2022 r. Muzeum Pamięci Sybiru wydało 
publikację „Wojna w Ukrainie a idea ruskiego miru” autorstwa prof. Wojciecha 
Śleszyńskiego, dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru. Publikacja ta jest próbą wyjaśnienia 
genezy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Raport ukazał się w dwóch wersjach 
językowych: polsko-ukraińskiej i angielsko-hiszpańskiej. 
Ponadto Muzeum Pamięci Sybiru wraz z innymi polskimi muzeami przystąpiło do 
Komitetu Pomocy Muzeom Ukrainy. Do jego zadań należało między innymi wsparcie 
ukraińskich muzeów i instytucji kultury w zabezpieczaniu zbiorów i zabytków, 
w digitalizacji i inwentaryzowaniu eksponatów, czy też w dokumentowaniu niszczenia 
i grabieży dóbr kultury. 
 

• 19 maja 2022 r. przedstawiciele Miasta: Przemysław Tuchliński – Zastępca Prezydenta 
Miasta, Urszula Dmochowska – Dyrektor Centrum Aktywności Społecznej, Adam 
Kurluta – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Monika Kondratowicz – 
Zastępca Dyrektora w Departamencie Organizacyjnym i Nadzoru, Agnieszka Zabrocka 
Zastępca Dyrektora w Departamencie Komunikacji Społecznej i Anna Romańczuk 
Kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta 
Miasta uczestniczyli w zorganizowanym przez Miasto Białystok spotkaniu online 
przedstawicieli europejskich miast w ramach stowarzyszenia Eurocities.  
Swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami podzielili się przedstawiciele Aten 
(Grecja), Dusseldorfu (Niemcy), Utrechtu (Holandia) oraz Pragi (Czechy). W czasie 
spotkania Przemysław Tuchliński przedstawił zagadnienia i problemy, z jakimi obecnie 
boryka się Białystok w związku z napływem migrantów z Ukrainy. 
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• Konkurs regrantingowy – integracja uchodźców. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił 
konkurs grantowy „Razem w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców” 
adresowany do organizacji pozarządowych.  
Konkurs ma formę  regrantingu, co oznacza, że w procedurze otwartego konkursu ofert 
zostaje wyłoniona organizacja pozarządowa, tak zwany operator projektów. Otrzymuje 
ona od Miasta pulę środków finansowych, które następnie – również w formie 
otwartego konkursu, ale z bardzo prostymi wnioskami – przekaże innym organizacjom 
pozarządowym, a te podejmą działania, w tym przypadku skierowane na integrację 
mieszkańców. Celem konkursu było budowanie akceptacji, poczucia wspólnoty  
oraz więzi między mieszkańcami Białegostoku i uchodźcami, oraz przeciwdziałanie 
dyskryminacji uchodźców. W procedurze otwartego konkursu ofert zostały wyłonione 
organizacje pozarządowe: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok 
i Fundacja Dialog – tak zwany operator projektów, który otrzymał 39 tys. zł, aby 
również w formie otwartego konkursu przekazać innym organizacjom pozarządowym. 
Łącznie sfinansowano 13 działań o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, 
edukacyjnym o wartości 3 tys. zł każdy. Uczestnicy projektów integrowali się przez 
podjęcie wspólnej aktywności w różnych sferach tematycznych. Wszystkie propozycje 
były nieodpłatne dla uczestników. W przedsięwzięciach wzięło udział łącznie prawie 
600 osób.  
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• W 2022 roku Galeria Arsenał w Białymstoku realizowała wystawy ukraińskich 

artystów:  Kateryna Lysovenko. Ogród  cmentarny; Questioning the Visible/ Питання 
до видимого. Vladimir Budnikov & Vlada Ralko; So They Won’t Say We Don’t 
Remember. Yarema Malashchuk i Roman Khimei oraz Zabójstwo do przyjęcia 
(wystawa poza siedzibą). W czasie trwania wystawy ukraińskiej artystki Kateryny 
Lysovenko (27 maja – 30 czerwca 2022 r.) galeria otworzyła przyjazną 
przestrzeń  ”Wielokulturowego Placu Zabaw”. Było to miejsce, do którego zaproszono: 
dzieci, młodzież, rodziców, dziadków. W ramach tej bezpłatnej inicjatywy odbywały się 
różne warsztaty i pokazy filmowe, adresowane do wszystkich grup wiekowych. 
Przygotowany został również kącik czytelniczy z książkami w kilku językach, miejsce  
do rysowania oraz zabawy, a także pokój do odpoczynku. Raz w tygodniu dyżurowała 
psycholog w celu udzielenia wsparcia osobom uchodźczym. Spotkania odbywały się 
z tłumaczem języka ukraińskiego. 
 
14 kwietnia 2022 r. przeprowadzono warsztaty „Pysanky Oporu” – ze wspólnego 
zdobienia pisanek dla osób doświadczających agresji wojennej. 
 
Została też nawiązana współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem, prowadzącym punkt 
pomocy dla uchodźców w Wasilkowie i przeprowadzono pilotażowe warsztaty dla 

 
Zrealizowano projekty: 

- Dni Integracji Kulturalnej – cykl zajęć plastycznych, tanecznych 
i teatralnych 

- Wolna scena Polska-Białoruś-Ukraina – plenerowe spotkanie integracyjne 
w formie pikniku 

- Warsztaty Otwarci na siebie – zajęcia dotyczące tolerancji, akceptacji 
międzykulturowej 

- Maskotki Dzieciom – integracyjne warsztaty szydełkowe 
- W poszukiwaniu wspólnych tradycji – cykl warsztatów na temat 

słowiańskich tradycji ludowych 
- Razem poznajemy Białystok – gra terenowa i warsztaty z elementami 

arteterapii 
- Siła jest kobietą – cykl warsztatów tanecznych 
- Festyn sąsiedzki na Leśnej – festyn integracyjny, występy wokalne  

i muzyczne, poczęstunek ukraińskimi daniami 
- Integracja przez historię i sport – wycieczka dzieci i młodzieży do Muzeum 

Pamięci Sybiru  i wyjście do parku trampolin 
- Tu jest bezpiecznie i jesteśmy razem – piknik osiedlowy, warsztaty 

rękodzielnicze 
- Historia otwiera – warsztaty historyczne i graficzne i spacer historyczny 
- Zielone Rączki – warsztaty tworzenia mini-ogródków w doniczkach 
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dzieci na terenie ośrodka. Zrealizowano warsztaty dla nastolatków z Ukrainy z cyklu: 
RAZEM ZNACZY SIŁA. 
Rozpoczęto prace nad ukraińską edycją „Gazety Dzieci” – pisma w języku ukraińskim, 
redagowanego przez młodzież z Ukrainy mieszkającą w Białymstoku. 
 

• 4 czerwca 2022 r. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy 
ul. Krakowskiej 19 zorganizował „Integracyjny Festyn Rodzinny – na zdrowie”. 
Wydarzenie cieszyło się wielkim zainteresowaniem uczniów z niepełnosprawnościami, 
w tym z Ukrainy, rodziców i absolwentów szkoły.  
 
Celem wydarzenia było zachęcenie wszystkich do zdrowego stylu życia, aktywności 
ruchowej. Uczestnicy zabawy mogli obejrzeć m.in. pokaz iluzji, wziąć udział 
w zawodach sportowych, grach i zabawach z klaunem czy dyskotece. 
 

• Zorganizowano festyn integracyjny – 24 sierpnia 2022 r., wydarzenie z okazji Dnia 
Niepodległości Ukrainy. W organizację i przygotowanie programu artystycznego 
zaangażowane białostockie organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności 
uchodźczej. 
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POMOC ŚWIADCZONA ZA 
POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ 
WWW.BIALYSTOKPOMAGA.PL 
 

 
STAN NA 

6.04. 
2022 r. 

7.04–
11.05. 
2022 r. 

12.05–
21.06. 
2022 r. 

22.06–
11.07. 
2022 r. 

12.07. 
2022 r.– 
15.02. 
2023 r. 

SUMA 

Kategoria 
Liczba 

zgłoszeń 
Liczba 

zgłoszeń 
Liczba 

zgłoszeń 
Liczba 

zgłoszeń 
Liczba 

zgłoszeń 
Liczba 

zgłoszeń 

Poszukuje 
pracy 

100 104 15 5 106 330 

Zaoferowanych ofert 
pracy 

54 5 2 0 3 64 

Potrzebuje pomocy 
materialnej 

72 25 20 12 60 189 

Zaoferowało pomoc 
materialną 

97 8 2 0 3 110 

Potrzebuje 
schronienia 

126 37 22 9 51 245 

Oferuje miejsce 
schronienia 

291 2 6 1 2 302 

Potrzebuje pomocy 
medycznej 

26 7 5 0 17 55 

Potrzebuje pomocy 
psychologicznej 

11 3 1 2 5 22 

Ofert 
wolontariatu 

185 13 2 1 3 204 

Ofert transportu 
rzeczy 

72 0 0 0 1 73 

Ofert przewozu 
osób 

89 0 0 0 0 89 

Potrzebuje pomocy 
prawnej 

25 0 5 0 11 41 
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Oferuje pomoc 
prawną 

8 2 0 0 0 10 

  

Zgłoszeń od Osób 
fizycznych 

482 18 7 2 9 518 

Zgłoszeń 
od Firm 

119 6 2 0 1 128 

Zgłoszeń z Organizacji 
pozarządowych 

12 1 0 0 1 14 

Osób poszukujących 
pomocy 

194 62 39 21 216 532 

  

Liczba zgłoszeń w 
języku ukraińskim 

150 79 37 17 132 415 

Liczba zgłoszeń w 
języku polskim 

749 112 26 8 95 990 

  

OGÓŁEM - 
WSZYSTKICH 
ZGŁOSZEŃ 

899 191 63 25 227 1405 
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WYDATKI NA RZECZ 
UCHODŹCÓW Z UKRAINY 
 

ŚRODKI PRZEKAZANE W 2022 ROKU NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU 
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO KRAJU 

 

Lp. Rodzaj realizowanych zadań 
Środki 

wydatkowane 
(w zł) 

ze środków Funduszu Pomocy 

1 Środki na edukację dzieci z Ukrainy 7 795 437 

2 Porozumienie z Wojewodą (art. 12 ustawy) 6 066 348 

3 Wykonywanie zdjęć do wniosku o wydanie numeru PESEL 153 870 

4 Wydawanie numeru PESEL 96 911 

5 
Obsługa zadania dotycząca wykonania zdjęcia 
osobie ubiegającej się o nadanie nr pesel 

9 335 

6 Jednorazowe świadczenie pieniężne – 300 zł 1 410 354 

7 Posiłek dla dzieci i młodzieży 102 338 

8 Zasiłki okresowe 444 891 

9 Świadczenia rodzinne 724 999 

10 
Wsparcie finansowe w wysokości 40 zł/osobę 
(art. 13 ustawy) i koszty obsługi tego zadania 

13 028 136 

11 Bezpłatna pomoc psychologiczna 176 890 
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12 Sprawienie pogrzebu 2 732 

13 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy 13 918 

14 Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy 105 

15 Stypendia i zasiłki szkolne uczniom z Ukrainy 19 737 

16 
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom 
Ukrainy 

17 223 

17 
Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i 
wprowadzanie danych do RDK 

453 

18 
odsetki narosłe od środków z Funduszu Pomocy 
wydatkowane na rzecz obywateli Ukrainy 

17 629 

Razem z Funduszu Pomocy 30 081 306 

z darowizn przedsiębiorców 

1 
Wydatki poniesione z darowizn pieniężnych przekazanych 
przez przedsiębiorców (powiększone o wartością 
darowizn rzeczowych) 

233 448 

ze środków własnych budżetu Miasta 

1 
Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy poniesione ze 
środków własnych Budżetu Miasta (powiększone m.in. 
o wydatki Białostockiej Komunikacji Miejskiej) 

1 177 605 

Łącznie 31 477 730 
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WSPÓŁPRACA MIASTA BIAŁYSTOK Z UNICEF 
 

4 sierpnia 2022 r. Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski i koordynator  
UNICEF-u do spraw reagowania kryzysowego w Polsce dr Rashed Mustafa Sarwar podpisali 
memorandum dotyczące współpracy na rzecz uchodźców z Ukrainy i ich integracji z lokalną 
społecznością. 

Następnie, 14 września 2022 r. prezydent Tadeusz Truskolaski podpisał list dotyczący 
zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane  
z uchodźcami w obszarze związanym z Miastem Białystok, na mocy którego UNICEF do końca 
2023 r. przekaże 24 842 793 zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy, w szczególności dzieciom. 

 

 

 

 

 

Wsparcie z UNICEF-u dotyczy następujących obszarów: 

- edukacji i rozwoju dzieci, 
- zdrowia, higieny i żywienia, 
- ochrony dzieci i polityki społecznej. 
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5 października 2022 r. Miasto Białystok otrzymało pierwszą transzę środków z UNICEF 
w wysokości 8 954 713,37 zł, które przeznaczono m. in. na: 

• Wyposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych w 8 przedszkolach i 7 szkołach 
podstawowych. W ramach przeznaczonych środków finansowych zakupiono 
certyfikowany sprzęt, w tym m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, domki, ścianki wspinaczkowe, 
karuzele, piaskownice. Z przedmiotowego wsparcia skorzysta ponad 5 700 dzieci 
i młodzieży. 

• Zakup dodatkowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych w jednostkach 
oświatowych. Placówki w ramach tego zadania pozyskały dodatkowe meble, 
doposażyły kuchnie i zaplecza sportowe, a także kupiły nowe zabawki, wyposażenie sal 
przedmiotowych, narzędzia do terapii i wiele innych pomocy służących zwiększeniu 
komfortu edukacji dzieci i młodzieży. Z przedmiotowego wsparcia skorzysta 
7 600 dzieci w przedszkolach oraz ponad 37 500 dzieci i młodzieży w szkołach. 

• Dodatkowo UNICEF przekazał  szkołom 655 tabletów, które są używane przez uczniów 
z Ukrainy, w celu podniesienia jakości kształcenia. 

• Przystosowanie dwóch sal do prowadzenia zajęć zdalnych w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku (CKU): remont pomieszczeń, 
ułożenie nowej infrastruktury teletechnicznej, zakup mebli, w salach przygotowano 
40 stanowisk do nauki zdalnej. 
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• Organizację zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w tym 
decoupage, warsztaty z robotem Photon, zajęcia sportowe, szkoła przetrwania, 
ceramika, zabawa z drewnem. W okresie od 23 stycznia 2023r. do 3 lutego 2023 r. 
zorganizowano warsztaty w ramach ferii zimowych dla dzieci i młodzieży obejmujące 
następujące zajęcia: warsztaty z druku 3D, warsztaty z robotem Dash, warsztaty 
chemiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe, zabawa z drewnem 
i wiele innych (CKU). 

• Zapewnienie wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
z Ukrainy – ponad 100 (CKU). 

• Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 249 nauczycieli pracujących z dziećmi 
i młodzieżą z Ukrainy: Trening zarządzania agresją i umiejętności społecznych, 
Szkolenie społeczno-emocjonalne oraz Trening Skutecznego Nauczyciela – Model 
Gordona (CKU). 

• Organizację kursów z języka polskiego i kompetencji społecznych dla 250 osób (CKU). 
• Przeprowadzenie w Domu Kultury „Śródmieście” 331 zajęć z 5 dziedzin: muzyki (nauka 

gry na instrumentach), plastyki, tańca, baletu, projektowania graficznego przez 
12 instruktorów – indywidualnie i grupowo (wypłacono wynagrodzenia); poprawienie 
infrastruktury instytucji: zamontowanie system monitoringu w instytucji, wyciszenie 
sali do nauki gry na instrumentach; zmodyfikowanie strony internetowej instytucji; 
zakup: materiałów do zajęć, wyposażenia i sprzętu do pracowni graficzno-
komputerowej, instrumentów (m.in. pianina, akordeon, gitary). Z zajęć skorzystało: 
72 dzieci i młodzieży, w wieku 6-18 lat, w tym 53 z Ukrainy. 
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• Przeprowadzenie w Muzeum Wojska w Białymstoku 95 warsztatów – zajęć; przez  
4 edukatorów na 4 tematy (wypłacono wynagrodzenia); zakup replik i ubiorów do 
warsztatów z okresu średniowiecza, materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych.  
Z zajęć skorzystało: 1743 dzieci z przedszkoli i klas I-III, w tym 192 z Ukrainy. 

• Organizację treningów sportowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, udział  
we współzawodnictwie sportowym, rozwój umiejętności w różnych dyscyplinach 
sportowych (indywidualnych i drużynowych). Ważnym elementem była integracja 
i rywalizacja sportowa w mieszanych zespołach dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski. 
Zajęcia sportowe prowadzone przez 17 organizacji pozarządowych, w tym klubów  
sportowych, realizowane były w wymiarze minimum dwa razy w tygodniu po 
1,5 godziny w 11 dyscyplinach: gimnastyka artystyczna, short-track, badminton, 
squash, siatkówka, piłka nożna, badminton, sporty walki, kajakarstwo, karate 
kyokushin, lekkoatletyka. W treningach sportowych w 2022 roku uczestniczyło łącznie 
515 dzieci i młodzieży, w tym 203 dzieci i młodzieży z Ukrainy. 
 

Lista organizacji, z którymi Miasto Białystok współpracowało w realizowaniu zadania pn. 
Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – sport przez cały rok!. 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

1.  
Stowarzyszenie Gimnastyki 
Artystycznej - SGA 
Białystok 

Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy  

2.  Łyżwiarski Klub Sportowy 
Juvenia Białystok 

Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy 
w różnych dyscyplinach sportowych z elementami 
integracji pokoleniowej w 2022 roku.  

3.  Podlaski Okręgowy Związek 
Badmintona 

Białystok na sportowo - zajęcia z badmintona dla 
dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski  

4.  
Towarzystwo Sportowo -
Rekreacyjne ,, Badders -
Club'' 

,,Łączy nas badminton''  

5.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Hubal” Białystok 

Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy 
w różnych dyscyplinach sportowych z elementami 
integracji pokoleniowej w 2022 roku  

6.  
Uczniowski Klub Sportowy 
Tenisa Stołowego 
„Ósemka” 

Organizacja treningów tenisa stołowego dla dzieci 
z Ukrainy  

7.  BRAWO Białystok  BRAWO Białystok z gimnastyką dla UA  

8.  Klub Sportowy Lwy 
Białystok 

Rozwój sprawności fizycznej dla dzieci z Ukrainy 
w piłce nożnej  

9.  Fundacja Akademia 
Piłkarska Junior 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z piłki nożnej w 
Fundacji Akademia Piłkarska „JUNIOR” Białystok.  
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10.  Uczniowski Klub Sportowy 
Dojlidy Białystok 

Treningi tenisa stołowego i kajaków dla dzieci i 
młodzieży z Ukrainy  

11.  Klub Sportowy SQUASH 
Białystok 

Treningi squasha z elementami integracji dla dzieci i 
młodzieży z Ukrainy  

12.  Białostocki Klub Karate 
Kyokushin „Kanku” Dzieci i młodzież z Ukrainy trenują karate kyokushin.  

13.  Tytani Białystok Tytani Ukraińcom - zajęcia sportowe dla dzieci  

14.  Miejski Ośrodek Szkolenia 
Piłkarskiego w Białymstoku 

Prowadzenie treningów w piłce nożnej oraz 
uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez 
Podlaski dla dzieci z Ukrainy  

15.  MMA Vale Tudo Białystok Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy  
w sportach walki  

16.  Jagiellonia Białystok 
Sportowa Spółka Akcyjna 

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w piłce 
nożnej dla dzieci z Polski i Ukrainy  

17.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Czwórka” 

Zajęcia sportowe i uczestnictwo w rywalizacji 
sportowej w lekkiej atletyce.  

 
• Doposażenie przestrzeni Epi-Centrum Nauki w sprzęt edukacyjny, odczynniki  

oraz dodatkowe elementy infrastruktury. Ponadto zlecono przeprojektowanie tablic 
z instrukcjami stanowiskowymi na Wystawie Głównej Epi-Centrum Nauki. W ramach 
zlecenia wydrukowano nowe instrukcje zawierające tłumaczenia w języku ukraińskim. 
W znaczącym stopniu zwiększyło to komfort zwiedzania wystawy przez naszych gości 
z Ukrainy, a społeczności lokalnej zwróciło uwagę na troskę jaką otaczamy naszych 
przyjaciół z objętego kryzysem kraju. Dodatkowo przygotowano tłumaczoną na język 
ukraiński ulotkę oraz broszurę zawierającą pomysły na domowe eksperymenty 
w językach polskim i ukraińskim. Od października do końca grudnia 2022 r. w zajęciach, 
warsztatach i pokazach organizowanych przez Epi-Centrum Nauki udział brało 
322 dzieci w tym 180 narodowości ukraińskiej. 

• Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Spilno Unicef Białystok – centrum 
integracyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej, 
realizowane przez Miasto we współpracy z  9 organizacjami pozarządowymi (Fundacja 
Spe Salvi, Fundacja POLZA, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Fundacja 
OKNO NA WSCHÓD, Spółdzielnia Socjalna SUKURS w Zaściankach, Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, Fundacja 
Rozwoju Ukrainy, Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet, Stowarzyszenie Wspierania 
Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI). 
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Do 30 stycznia 2023 r. odnotowano  2 795 osób korzystających z oferty Centrum 
Spilno i organizowanych wydarzeń. 

 

 

Działania prowadzone w ramach Centrum Spilno:  
- punkt informacyjny przy ul. Św. Rocha 3 (czynny 5 dni w tygodniu), 
- spotkania, warsztaty, zajęcia integrujące z lokalną społecznością 

oraz wspomagające samoorganizację obywateli Ukrainy  
w Białymstoku (zajęcia o charakterze cyklicznym – rękodzielnicze, 
artystyczne, sportowe), 

- nauka języka polskiego, 
- nauka języka ukraińskiego,  
- poradnictwo prawne (punkt pomocy prawnej), 
- działania antydyskryminacyjne, 
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, grupy wsparcia, 
- wydarzenia  integracyjne (jednorazowe): zabawa mikołajkowa  

(17 grudnia 2022 r.) i obiad świąteczny (8 stycznia 2023 r.). 
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• Doposażenie szpitali, którym dostarczono: 
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku: 

- urządzenie do kompresji klatki piersiowej i reanimacji LUCAS – 3 (SOR), 
- analizator paramentów krytycznych EPOC NXS (SOR), 
- lokalizator do żył (iluminator naczyniowy) (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii). 

Ze świadczeń w UDSK  skorzystało 1860 dzieci (34 z Ukrainy, 18  z Białorusi). 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku: 

- 2 respiratory na oddział Neonatologii i ITN. 
 

• Doposażenie Szkoły Rodzenia w sprzęt oraz utworzenie wypożyczalni. W 2022 r. z usług 
Szkoły Rodzenia skorzystało 1000 osób – 33 z Ukrainy, 51 z Białorusi. 
 

• Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji pokoi i łazienek w Hotelu BOSiR taki, jak 
szafki, łóżka z materacami, firany i rolety okienne, telewizory oraz wyposażenie 
sanitarne. Zamontowano także nową infrastrukturę monitoringu wizyjnego oraz 
dostępu do internetu bezprzewodowego. 
 

• Doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz NGO pracujących 
w obszarze ochrony zdrowia psychicznego w testy psychologiczne oraz wyposażenie 
w sprzęt terapeutyczny i komputerowy.   
 

• Do szkół przekazano 80 różowych skrzyneczek wraz z wyposażeniem (wkładki, 
tampony, podpaski, chusteczki0 w ramach zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu. 
 

• Przygotowano kampanię edukacyjną dot. szczepień ochronnych skierowana do dzieci 
i młodzieży oraz ich rodziców/ opiekunów.  
 

• Podnoszenie kompetencji zawodowych – pracowników MOPR w Białymstoku 
pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z przyczyn 
kulturowych, religijnych i filozoficznych (tj. pracownicy socjalni i asystenci rodziny) brali 
udział w szkoleniach finansowanych ze środków UNICEF. Łącznie w szkoleniach 
uczestniczyło 68 pracowników MOPR, Zorganizowano również szkolenie z zakresu 
Dialogu Motywującego  z elementami superwizji dla pracowników Zespołu ds. Pieczy 
Zastępczej MOPR w Białymstoku, pracujących z opiekunami tymczasowymi i ich 
podopiecznymi. W szkoleniu uczestniczyło 17 pracowników, z pomocy których 
skorzystało 75 osób. 
 

• Zapewnianie całodziennego wyżywienia w przedszkolu, żłobku, oddziale 
przedszkolnym funkcjonującym w szkole lub jedenego gorącego posiłku w szkole 
w 51 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, 40 przedszkolach 
samorządowych oraz 12 placówkach niepublicznych. Sfinansowano 43 066 posiłków. 
Z pomocy skorzystało 791 dzieci/uczniów. Na czas przerwy świątecznej, w grudniu 
2022 r., dzieciom/uczniom wydawano bony żywnościowe. Łącznie wydano 773 bony 
dla 773 dzieci.  
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• Wyrównywanie szans w życiu społecznym i materialnym – opiekunom tymczasowym 
przekazano karty przedpłacone, które zasilane były kwotą 300 zł miesięcznie na każde 
dziecko przebywające pod opieką. Ww. wsparciem finansowym zostało objętych 
62 ukraińskich dzieci przebywających na terenie Białegostoku pod opieką opiekunów 
tymczasowych.  
 

• Wyrównanie szans w sytuacji społecznej i materialnej poprzez dostarczenie kart 
pieniężnych na zaspokojenie potrzeb dzieci – z otrzymanych środków UNICEF zostały 
zabezpieczone najpilniejsze potrzeby dzieci m.in. żywność, odzież, obuwie, środki 
czystości, pieluchy, inhalator. Wsparciem finansowym zostało objętych 3 556 dzieci 
z 392 rodzin. 
 

• Zorganizowano integracyjne spotkanie świąteczne opiekunów tymczasowych 
i zastępczych z dziećmi (11 grudnia 2022 r.), w którym uczestniczyło 115 osób. 
Uczestnicy spotkania obejrzeli w Białostockim Teatrze Lalek spektakl „Jaś i Małgosia”, 
w restauracji Camelot wzięli udział w zabawach animacyjnych, tanecznych 
i sportowych. Opiekunom i dzieciom zapewniono poczęstunek oraz prezenty 
przekazane przez Św. Mikołaja. 
 

• W ramach zapewnienia większego dostępu do pomocy świadczonej obywatelom 
Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, a w szczególności 
w celu poprawy dostępu do komunikacji z rodzinami ukraińskimi, we wrześniu 2022 r. 
ze środków UNICEF zostało zakupionych 11 telefonów komórkowych, a w listopadzie 
2022 r. 2 translatory, które następnie zostały przekazane do komórek organizacyjnych 
udzielających pomocy obywatelom Ukrainy. Dodatkowo, w ramach pomocy 
obywatelom Ukrainy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zawarł umowę 
z tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego o świadczenie usług polegających 
na dokonywaniu tłumaczeń ustnych i pisemnych, mających na celu pomoc 
obywatelom Ukrainy zgłaszającym się do MOPR. Tłumacz pełnił dyżury w budynku 
MOPR przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku . Ze wsparcia tłumacza skorzystało łącznie 
72 dorosłych obywateli Ukrainy – pomoc dotyczyła m.in. wypełniania wniosków 
i oświadczeń niezbędnych do ubiegania się o świadczenia udzielane przez MOPR.  
 

W najbliższych dniach, zgodnie z umową, na konto Miasta wpłynie druga transza środków 
na kontynuację dotychczasowych i realizacje nowych zadań w kwocie 4 237 763,55 zł.  
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