Starostwo Powiatowe w Kutnie

UWAGA! Ważny komunikat dla osób z Ukrainy i osób
chętnych nieść pomoc
Tu zasięgniesz informacji na temat otrzymania pomocy od polskich instytucji. Jako osoba chcąca nieść pomoc dowiesz się co
należy zrobić i jakie przedmioty są potrzebne.

Jeśli chcesz pomóc i przyjąć Ukraińców pod swój dach skorzystaj z dostępnej strony internetowej:
www.pomagamukrainie.gov.pl
Jeśli chcesz przekazać środki pomocowe zgłoś się odpowiednio do Urzędów Miasta/Gmin według miejsca zamieszkania od
godziny 8:00 do godziny 15:00.
Miasto Kutno, koordynator Adam Sztonderski, tel. 602 642 443
Gmina Bedlno, koordynator Kinga Włodarczyk, tel. 663 939 050
Gmina Dąbrowice, koordynator Krzysztof Danecki, tel. 574 798 071
Gmina Łanięta, koordynator Ewelina Studzińska, tel. 730 085 599
Gmina Kutno, koordynator Krzysztofa Kaźmierska, tel. 605 844 260
Gmina Krośniewice, koordynator Anna Straszewska, tel. 725 889 884
Gmina Krzyżanów, koordynator Paulina Włodarczyk, tel. 693 577 057
Gmina Strzelce, koordynator Magdalena Mogielska, tel. 24 356 66 01
Gmina Nowe Ostrowy, koordynator Anna Redosz, tel. 790 424 001
Gmina Żychlin, koordynator Krzysztof Tomaszewski, tel. 24 351 20 14
Gmina Oporów, koordynator Maria Wyczałkowska tel. 24 383 11 53
Przekazane środki pomocowe zebrane z miast i gmin powiatu kutnowskiego traﬁą do magazynu Starostwa Powiatowego w
Kutnie przy ul. Szpitalnej 7 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Zadania koordynacji przedsięwzięcia
powierzono Pani Adriannie Grzelak pracownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tel. 792 006 314.
Przekroczenie granicy
Jeśli uciekasz przed rosyjską agresją zbrojna wobec Ukrainy, zostaniesz wpuszczony do Polski.
Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie
w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.
Jeżeli uciekasz przed konﬂiktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do
Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski. Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport
zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną.
Przejścia graniczne można przekraczać także pieszo.
Jeśli podróżujesz ze zwierzętami – psy, koty, fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, pozostałe (gryzonie, króliki, płazy,
gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) bez ograniczeń, ale decyzję podejmie podczas przekraczania granicy Krajowa
Administracja Skarbowa.
Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje podczas przekraczania granicy Krajowa
Administracja Skarbowa.
Polska nie ma wpływu na procedury graniczne obowiązujące podczas przekraczania ukraińskiej granicy.
Pobyt w Polsce
Jeśli nie posiadasz miejsca zakwaterowania w Polsce, w punktach recepcyjnych przy granicy uzyskasz niezbędne informacje.
Masz dostęp do polskiej służby zdrowia.
Jeśli już przebywasz w Polsce, nie martw się o to, że kończy Ci się legalny pobyt. Zadbamy o to, żeby Twój legalny pobyt
został przedłużony.
Uwaga: rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa.
Informacje
Jeśli nie znalazłeś potrzebnej informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75.
Jeśli potrzebujesz informacji, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy, skontaktuj się ze Strażą Graniczną:
+48 82 568 51 19.
W największych miastach Polski działają punkty informacyjne i infolinie.
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Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
Poniżej lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed
przejściami granicznymi).
Odzież i okrycie:
• Koce zwykłe i termiczne
• Śpiwory
• Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
• Materace
• Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
• Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości:
• Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
• Dezodoranty
• Pasta do zębów
• Szczoteczki do zębów
• Grzebienie
• Bielizna damska, męska, dziecięca
• Podpaski
• Pampersy
• Pieluchy dla dorosłych
• Papier toaletowy i ręczniki papierowe
• Ręczniki (w tym z mikroﬁbry)
• Worki na śmieci
• Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
• Maski ﬁltrujące lub jednorazowe
Żywność:
• woda
• żywność do szybkiego przygotowania (instant)
• batony (w tym energetyczne),
• bakalie, orzechy,
• konserwy,
• makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
• narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy
lub plastik)
Inne:
• Zapałki
• Baterie, powerbanki
• Oświetlenie, w tym latarki
• Świece
• Zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)
Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?
UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy
• Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
• Broń biała
• Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
• Inny sprzęt militarny i paramilitarny
• Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
• Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

2/2

