
PODSTAWOWE, ZEBRANE INFORMACJE NA TEMAT POMOCY DLA UKRAINY                                      

W POZNANIU  

 

Mija 4 dzień dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę. Od początku Polacy, w tym mieszkańcy Poznania, ruszyli z pomocą na różne sposoby 

naszym Sąsiadom. Sytuacja jest dynamiczna, każdy dzień przynosi setki nowych spraw. Poniżej najważniejsze, podstawowe informacje na ten 

moment dla osób chcących pomagać uchodźcom z Ukrainy: 

 

1) Jeżeli macie Państwo informację np. od znajomych, koleżeństwa z pracy etc., że kierują się do naszego Miasta uchodźcy z Ukrainy i nie mają 

dachu nad głową oraz nie zarejestrowali się w którymś z punktów recepcyjnych na granicy, to proszę kierujcie ich do punktu informacyjnego na 

Dworcu Głównym PKP. Tam zostaną zaopiekowani i skierowani na kwaterunek, zapewniony przez państwo polskie. Jest to punkt utworzony 

przez Urząd Wojewódzki, ponieważ za sprowadzanie uchodźców odpowiada rząd. 
 

Docelowo ma powstać dodatkowy, większy punkt recepcyjny dla uchodźców w naszym mieście. Propozycję takiego miejsca przedstawiłem dziś 

Panu Wojewodzie podczas posiedzenia sztabu antykryzysowego. Szczegóły zostaną podane. 

 

2) Trwa szereg zbiórek darów, oddolnych, społecznych, za co należy się szacunek wszystkim Państwu .  

Od jutra uruchamiany miejski punkt pomocy - Poznań dla Ukrainy przy ul. Bukowskiej 27/29, tak aby pomoc tę jeszcze bardziej skoordynować i 

była zarazem ukierunkowana. Można tam przynosić żywność, odzież (dobrej jakości lub nieużywaną) i środki higieny dla uchodźców 

uciekających przed wojną, w szczególności tych którzy będą tu w Poznaniu. Natomiast pomocą oraz konwojami humanitarnymi na teren 

Ukrainy, gdzie toczą się walki i jej koordynacją zajmą się służby Wojewody. 

 

https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-dla-ukrainy-startuje-miejski-punkt-pomocy,177267.html 

 

3) Urząd Miasta uruchomił od początku wojny specjalną skrzynkę mailową, na którą można wysyłać pytania, a także deklaracje swojej pomocy 

(tworzymy bank danych osób i instytucji, które oferują pomoc w różnych sprawach ), w tym kwatery dla uchodźców w domach prywatnych: 

ukraina@um.poznan.pl  

Dane te przesyłamy do wykorzystania odpowiednim instytucjom oraz organizacjom społecznym, w tym społeczności ukraińskiej, która tu na 

miejscu pomaga swoim rodakom. 

 

https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-dla-ukrainy-startuje-miejski-punkt-pomocy,177267.html
mailto:ukraina@um.poznan.pl


4) Miasto Poznań szuka wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego, którzy będą bardzo potrzebni do działań pomocowych wraz z 

rozwojem sytuacji. 

https://www.webankieta.pl/ankieta/711825/ankieta-dotyczaca-wsparcia-dla-osob-z-ukrainy.html?mobile=1 

 

5)W Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 17/27 działa miejski punkt wsparcia cudzoziemców: Poznański Ośrodek Integracji POINT (nr tel.: 503 979 

758, pn.-śr. godz. 14-20, czw.-pt.w godz. 9-15). POINT współtworzony jest przez doświadczonych pracowników Migrant Info Point, którzy 

zapewniają pomoc cudzoziemcom. Obcokrajowcy, którzy potrzebują pomocy, znajdą tam wsparcie i pomoc formalno-prawną (także związaną z 

uzyskaniem statusu uchodźcy). Więcej informacji: http://migrant.poznan.pl/uk/. 

 

6)Ukraińscy mieszkańcy Poznania mogą skontaktować się z miejską infolinią w języku ojczystym 61 646 33 44 (7:30-20:00), gdzie udziela się 

konsultacji w sprawach związanych z Ukrainą. 

 

7)Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto PCK: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem "UKRAINA". Pieniądze będą 

przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. 

 

To oczywiście podstawowe informacje na ten moment. Jest szereg pomysłów, m.in. zbiórka krwi dla rannych osób w Ukrainie. 

 

Wszystkie nowe informacje będziemy podawać na naszej stronie internetowej, w tym w zakładce w wersji ukraińskiej: 

https://www.poznan.pl/ua/ 

 

https://www.webankieta.pl/ankieta/711825/ankieta-dotyczaca-wsparcia-dla-osob-z-ukrainy.html?mobile=1
http://migrant.poznan.pl/uk/
https://www.poznan.pl/ua/

