
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

Znak: PSZ.Y.9421.68.2022 

Szanowni Państwo, 

Kielce, dnia 04-03-2022 

Pani / Pan 
Starosta 
Prezydent, Burmistrz, Wójt 
województwo świętokrzyskie 

w sytuacji masowego napływu do Polski osób z terytorium Ukrainy poszukujących 

w naszym kraju schronienia w związku z konfliktem zbrojnym, zaistniała potrzeba pilnego 

i doraźnego zapewnienia tym osobom pomocy i wsparcia. 

W nawiązaniu do pisma Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 

Pana Stanisława Szweda, informuję że w pierwszej kolejności kwestie związane z przyjmowaniem 

osób przybywających do Polski z Ukrainy, zabezpieczaniem miejsc ich pobytu na terytorium 

naszego kraju oraz udzielaniem pierwszej niezbędnej pomocy są koordynowane przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z wojewodami. 

Ścieżka pomocy udzielanej aktualnie osobom opuszczającym terytorium Ukrainy 

w związku z działaniami wojennyntii przedstawia się następująco: 

• w pierwszej fazie pomocy osoby przybyłe z Ukrainy, które nie mają zapewnionego miejsca 

zakwaterowania i zgłaszają się bezpośrednio do ośrodków pomocy społecznej, powinny 

być kierowane do punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województwa, 

umożliwi to tym osobom zapewnienie miejsca pobytu zorganizowanego przez wojewodę, 

• przedstawiciele samorządów i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w przypadku 

wątpliwości co do form, zakresu i możliwości udzielenia wsparcia osobom z Ukrainy 

powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z właściwymi służbami wojewody, 

które koordynują pomoc na terenie województwa i posiadają najpełniejsze informacje 

o aktualnej sytuacji i uzgodnionych z samorządami danego województwa procedurach, 

formach i zakresie pomocy. 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego 
Ewa Kopolovets 

Dyrektor 
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

Znak: PSZ.YI.9442.5.2022 
Kielce, dnia 04-03-2022 

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego 
województwa świętokrzyskiego 

/wszyscy/ 

Członkowie Zespołu 
ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 
województwa świętokrzyskiego 

/wszyscy/ 

Szanowni Państwo, 

w związku z napadem Rosji na Ukrainę i zaangażowaniem Polski w udzielanie 

wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, licznie przybywającym do naszego kraju, 

przekazuję (pod linkiem załączonym do niniejszej wiadomości), zgodnie z prośbą przedstawicieli 

Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA, stanowisko Sekretariatu Zespołu do 

Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

w sprawie informacji na temat prob wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych 

form wyzysku w pracy lub usług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego 

traktowania. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnianie materiałów informacyjnych 

opublikowanych w komunikacie w wersji elektronicznej, w ramach Państwa kompetencji i według 

Państwa właściwości. 

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-svtuacia-na-ukrainie 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego 
Mariusz Pasek 
Z-ca Dyrektora 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-svtuacia-na-ukrainie


ROPS-I. 912.3.2022 

Pan/Pani 

Prezydent/Burmistrz/Wójt/Starosta 

wg rozdzielnika 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
W O J E W Ó D Z T W A ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Kielce, dnia 4 marca 2022r. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego zwraca się z prośbą o przekazanie organizacjom pozarządowym 

działającym na terenie Państwa Gminy/Powiatu ankiety „Diagnoza potrzeb NGO's 

w zakresie działań realizowanych na rzecz cudzoziemców". Informacje uzyskane w ankiecie 

będą służyć ukierunkowaniu wsparcia działań adresowanych do cudzoziemców 

(w szczególności uchodźców z terenów Ukrainy) planowanych do realizacji przez organizacje 

pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety w terminie do dnia 10 marca 2022r. na 

adres mailowy: iwona.jeziorska@sejmik.kielce.pl, tel. 41 342-13-88 

https://www.swietokrzvskie.pro/file/2022/03/Ankieta-Diagnoza-potrzeb-NGOs-w-zakresie-

dzialan-realizowanvch-na-rzecz- cudzoziemców, .doc 

Prosimy o przesłanie wy pełnionej ankiety w 

mailowy: iwona.jeziorska@sejmSk.kielce.pl, tel. 41 342-13-88 

Z poważaniem 

Elżbieta Korus 

Dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

tel.: 413421242; 
fax: 413443094; 
rops@sejmik.kielce.pl 
al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce 

mailto:iwona.jeziorska@sejmik.kielce.pl
https://www.swietokrzvskie.pro/file/2022/03/Ankieta-Diagnoza-potrzeb-NGOs-w-zakresie-
mailto:iwona.jeziorska@sejmSk.kielce.pl
mailto:rops@sejmik.kielce.pl


URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
W O J E W Ó D Z T W A ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Diagnoza potrzeb NGO's w 

Ankieta 

zakresie działań realizowanych na rzecz cudzoziemców 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Informacje uzyskane w ankiecie będą służyć 

ukierunkowaniu wsparcia działań adresowanych do cudzoziemców realizowanych przez 

NGO's. 

Dane organizacji: 

Nazwa: 

Adres: 

Dane kontaktowe: tel: e-mail: 

1. Czy na przestrzeni ostatnich 2 lat Państwa organizacja realizowała działania 

adresowane do cudzoziemców? 

• Tak 

[ J Nie (przejść do pytania nr 2) 

2. Proszę wymienić w jaki 

były działania, ile osób 

finasowania i wartość wsparcia 

m z wymienionych w poniżej tabeli obszarze realizowane 

objętych, jakiej narodowości także jakie było źródło 

lei.: 413421242; 
fax: 413443094; 
rops@sejmik.kielce.pl 
al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce 

mailto:rops@sejmik.kielce.pl


URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
W O J E W Ó D Z T W A ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Obszar Charakterystyka podejmowanych 
działań 

Liczba osób objętych 
wsparciem/działaniem 

Narodowość 
cudzoziemców 

objętych 
wsparciem/działaniem 

Źródło 
finasowania 

działań 

Wartość 
finansowa 

wsparcia (zł) 

Aktywizacja zawodowa 

Wsparcie socjalne 
(np.: rzeczowe, 
materialne, 
żywnościowe, 
finansowe, lokalowe). 

Integracja i aktywizacja 
społeczna 

Doradztwo/Poradnictwo 
(m.in. prawne, 
psychologiczne, 
rodzinne, socjalne itp.) 

Edukacja 

Kultura 

Nauka języka polskiego 
lub innego języka 
obcego 



Turystyka i sport 

Inne 



3. Czy w najbliższym czasie rozważacie Państwo realizacje działań adresowanych do cudzoziemców w tym w szczególności do osób 

napływających do Polski z terenów objętych działaniami wojennymi? Jeśli tak proszę wypełnić tabelę poniżej. 

Obszar Planowane działania do realizacji Szacunkowa liczba 
osób objętych 

wsparciem/działaniem 

Narodowość 
cudzoziemców 

objętych 
ws pa rcie m/działa n ie m 

Wartość 
finansowa 

wsparcia (zł) 

Aktywizacja zawodowa 

Wsparcie socjalne 

Integracja i aktywizacja 
społeczna 

Edukacja 

Kultura 

Nauka języka polskiego 

Turystyka i sport 

Inne 



URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
W O J E W Ó D Z T W A ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety w terminie do dn. 10.03.2022r. na adres mailowy: 

iwona.jeziorska@pejmik.kielce.pl, tel. 41 342-13-88. 

Dane kontaktowe: 

Osoba odpowiedzialna za wype jłnienie ankiety: 

Numer telefonu do kontaktu: 

tel.: 413421242; 
fax:413443094,-
rops@sejmik.kieke.pl 
al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce 

mailto:iwona.jeziorska@pejmik.kielce.pl
mailto:rops@sejmik.kieke.pl

