
INSTRUKCJA DLA JST - POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY

1. W przypadku zgłaszania się darczyńców w ramach rzeczowej pomocy humanitarnej na 
terenie powiatu/gminy należy zorganizować system zbiórki.

2. Darowizny na potrzeby pomocy uchodźcom na terenie RP należy na bieżąco dystrybuować 
wśród potrzebujących.

3. Darowizny na potrzeby pomocy przeznaczonej do transportu na Ukrainę koordynuje Wydział 
Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego W Warszawie. Asortyment należy 
zgłaszać na adres: pomagamukrainie@mazowieckie.pl z tytułem mejla: Na Ukrainę – jst
Mejl powinien zawierać następujące dane: 
- lista asortymentowa z opisem towaru, wyszczególnieniem ilości, rozmiaru towaru,
- proponowana data przekazania,
- adres magazynowania,
- informacja, czy możliwe jest dostarczenie towaru do centralnego magazynu wojewódzkiego,
- dane kontaktowe.

Warunki MSZ dotyczące wysyłanego na Ukrainę towaru:
Towar powinien być przygotowany do transportu przez spakowanie na paletę euro, nie 
wystawać poza obrys palety, o maksymalnej wysokości 180 cm.
Magazyn Wojewody Mazowieckiego nie jest dostosowany do przechowywania towarów 
wymagających specjalnych warunków np. mroźnie, chłodnie lub leki.

Lista artykułów możliwych do wysyłki:

a) okrycia:
- koce zwykłe i termiczne
- śpiwory
- materace
- podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
b) środki higieny i czystości:
- płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
- dezodoranty
- pasta do zębów
- szczoteczki do zębów
- grzebienie
- bielizna damska, męska, dziecięca (tylko nowe)
- podpaski
- pampersy
- pieluchy dla dorosłych
- papier toaletowy i ręczniki papierowy
- ręczniki (tylko nowe)
- worki na śmieci
c) żywność z długim terminem ważności:
- woda
- żywność do szybkiego przygotowania (instant)
- batony (w tym energetyczne)
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- bakalie, orzechy
- konserwy
- makarony, płatki do szybkiego przygotowania
- narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, 
nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
d) inne
- zapałki
- baterie, powerbanki
- oświetlenie, w tym latarki
- świece
- zestawy pierwszej pomocy
- podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki 
na kaszel i przeziębienie)

Zakaz wywozu na teren Ukrainy następujących przedmiotów:
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

4. Wojewoda Mazowiecki po uzgodnieniu z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych informuje 
osobę, wskazaną do kontaktu o możliwym terminie realizacji odbioru/dostawy do 
mazowieckiego magazynu centralnego lub o innych możliwościach wykorzystania zebranego 
asortymentu.
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