
Znak: SO.620.1.2022 
Kielce, dnia 02-03-2022 

Panie, Panowie 
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci 
Starostowie 

W związku z pojawiającymi się mylnymi informacjami na temat konieczności rejestracji obywateli 
Ukrainy, którzy pod 24 lutego br. przekroczyli granicy w związku z działaniami wojennymi w ich 
Ojczyźnie poniżej przytaczam stanowisko Rządu Polskiego, które należy traktować jako JEDYNIE 
OBOWIĄZUJĄCE. Można je znaleźć np. na stronie www Urzędu ds. Cudzoziemców: 

„Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się 
w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, 
szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. 
W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw 
Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy 
obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność. 

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego 
miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam 
informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na 
odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do 

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty 
ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego 
dalszego pobytu. 

Zachęcam do ich codziennego śledzenia, aby uniknąć błędnych informacji, które mogą pojawiać w 
przestrzeni publicznej. 

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl. 

http://ua.gov.pl


Kielce, dnia 01-03-2022 

Szanowni Państwo, 

Pan/Pani 
Wójt /Burmistrz /Prezydent /Starosta 
województwo świętokrzyskie 

W nawiązaniu do spotkania z Wojewodą Świętokrzyskim przeprowadzonego w dniu 

28.02.2022 roku informuję, że nie ma konieczności przekierowywania osób, które przyjechały 

na zaproszenie osób prywatnych i przebywają w indywidualnych gospodarstwach domowych 

do miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców znajdujących się w rejestrze Wojewody 

Świętokrzyskiego. 

Zakwaterowanie w ww. miejscach otrzymują osoby przekraczające granicę 

w punktach recepcyjnych od dnia 24.02.2022r. i podlegają koordynacji służb granicznych. Osoby 

te kierowane są bezpośrednio z granicy do miejsc zbiorowego zakwaterowania wskazanych przez 

służby Wojewody. 

Ponadto proszę o rozdysponowanie środków rzeczowych zebranych podczas zbiórek 

organizowanych w ostatnich dniach na potrzeby uchodźców w pierwszej kolejności dla osób, 

zakwaterowanych na Państwa terenie, a następnie przekazywanie pozostałych rzeczy do magazynu 

Wojewody Świętokrzyskiego zlokalizowanego w Chęcinach. 

Podpis 
Zbigniew Koniusz 

Wojewoda Świętokrzyski 
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Znak: PSZ.III.021.3.2022PSZ.111.021.3.2022 
Kielce, dnia 01-03-2022 

Pan / Pani 
Starosta/Prezydent/Burmistrz/Wójt 
woj. Świętokrzyskiego 

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informuję, że przyjmowanie transportu darów dla obywateli Ukrainy do 

magazynu wojewódzkiego w Chęcinach przy ul. Logistycznej 9 (w punkcie logistycznym 7 R ) , 

odbywać się będzie tylko i wyłącznie w godzinach 9.oo-15.oo. wyłącznie po wcześniejszym 

uzgodnieniu dostawy, w tym godzin jej przyjazdu oraz asortymentu i ilości palet. 

Planowane dostawy darów należy zgłaszać pod nr tel. 500 002 098, osobą do kontaktu jest 

Zastępca dyrektora Wydziału Poi ityki Społecznej i Zdrowia Pan Mariusz Pasek, adres email: 

pomocukrainie.swietokrzyskie^kif :lce.uw.gov.pl 

Termin dostawy musi być uzgodniony i potwierdzony mailem przez pracownika SUW 

w Kielcach - uzgodnienie musi zawierać oznaczenie asortymentu, ilość palet oraz wskazaną 

godzinę dostawy. 

Tylko potwierdzone (mailowo) dostawy będą wpuszczane na teren Centrum 

Logistycznego. 

Jest to konieczne celem zapewniania bezpieczeństwa dostaw i uniknięcia nieporozumień 

organizacyjnych. 

Jednocześnie informuję, żb na miejscu jest możliwość rozładowania palet (paleciak) 

i otrzymania potwierdzenia przyjęcia dostawy. 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego 
Ewa Kopolovets 

Dyrektor 
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 



Kielce, dnia 28-02-2022 

Pan / Pani 
Starosta/Prezy dęnt/B urm i strz/Wój t 
Województwo Świętokrzyskie 

Szanowni Państwo, 

Wojewoda Świętokrzyski organizuje system zbiórki pomocy rzeczowej na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Uprzejmie informuję, że magazyn wojewódzki zbiórki pomocy rzeczowej 
znajduje się pod adresem: 

Centrum Logistyczne 7R, 
Wejście na bramę nr 5 

Hala Nr 2 ul. Logistyczna 9; 26-060 Chęciny. 

W załączeniu instrukcja w zakresie pomocy humanitarnej kierowanej na terytorium Ukrainy, oraz 
lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym 
oczekującym przed przejściami granicznymi). 

Ponadto informuję, że Wojewoda Świętokrzyski w dniu dzisiejszym zaprasza na konferencję 
poświęconą m.in. pomocy humanitarnej kierowanej na terytorium Ukrainy. (Link został wysłany 
osobną korespondencją). 

Proszę również o podanie do gods:. 13.00 (dziś) na adres: 
pomocukrainie.swietokrzyskie(S)kielce.uw.gov.pl 

Listę adresów punktów w powiatach i gminach, gdzie zorganizowano zbieranie darów dla 
Ukrainy. 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego 
Ewa Kopolovets 

Dyrektor 
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 


