
Szanowni Państwo 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na celu wsparcia uchodźców wojennych z 
Ukrainy nawiązał współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.  

Zgłaszają się organizacje pozarządowe i lokalne samorządy z różnych krajów 
europejskich, które chciałyby zapewnić uchodźcom zakwaterowanie oraz 

udzielić wsparcia w znalezieniu pracy i nauce języka danego kraju. Organizacje te 
zapewniają transport autobusem do miejsca relokacji, pobyt w zależności od 
organizacji kraju docelowego 

w domach prywatnych, indywidualnych mieszkaniach, pomoc we wszystkich 
formalnościach i w znalezieniu pracy.  

Organizacja ta uruchomiła specjalną stronę www:  

Реєстрація для виїзду за кордон біженців з України / Zapisy na wyjazd za granicę 

dla uchodźców z Ukrainy – ZHP Chorągiew Krakowska,  

za pośrednictwem której uchodźcy zainteresowani wyjazdem za granicę będą mogli 

zgłosić się wybierając jeden z krajów, który zgłosił ofertę pomocy.  

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji 

Formularz zgłoszeniowy  

Реєстрація для виїзду за кордон біженців з України / Zapisy na wyjazd za granicę dla 
uchodźców z Ukrainy – ZHP Chorągiew Krakowska 

Реєстрація для виїзду за кордон біженців з України / 
Zapisy na wyjazd za granicę dla uchodźców z Ukrainy – ZHP 
Chorągiew Krakowska 

Вітання, У співпраці з організаціями з інших європейських країн ми хотіли б 
допомогти біженцям війни з України розпочати новий розділ у своєму житті. До нас 
звернулися неурядові організації та органи місцевого ... 

krakowska.zhp.pl 

  



DODATKOWO PRZESYŁAMY INFORMACJE DOTYCZĄCE 
MOZLIWOŚCI WYJAZDU – ZGŁOSZENIA PRZEZ 
FORMULARZ - decyduje kolejność zgłoszeń 

  

SZWECJA – termin wyjazdu 1 kwietnia 2022 r.- zmiana terminu 
na 7 kwietnia 2022 r.  

Szwedzki podmiot Care Bridge Daveed Walzer skoncentrowany na zapewnieniu transportu 
dalekobieżnego oraz zakwaterowania zgłosiło gotowość pomocy obywatelom Ukrainy 
przesiedlonym przez wojnę; z naciskiem na podróże do i mieszkania w Szwecji.  

Planowany jest wyjazd grupy ok 50 osób do Sztokholmu w dniu 1 kwietnia 2022 r. 
/miejsce wyjazdu Kraków/ 

Organizacja zapewnia:  

• W pełni licencjonowane autobusy i kierowcy dla maksymalnie 55 osób  

• Ukraińskojęzyczny opiekun autobusowy  

• Przed przyjazdem do Szwecji dopasowujemy każdą ukraińską rodzinę do rodziny 
goszczącej w Szwecji. Wszystkie rodziny goszczące przechodzą kontrolę przeszłości i 
zgadzają się zapewnić początkowe wyżywienie i zakwaterowanie do czasu, aż Szwedzki 
Urząd Migracyjny zacznie bezpośrednio udzielać pomocy.  

• Przybycie do naszego Welcome Center; gdzie są przedstawiane rodzinom goszczącym. 
Welcome Center funkcjonuje również jako ośrodek kultury, w którym mogą spotykać się i 
otrzymać wskazówki dotyczące procesu azylowego. 

Wymagane dokumenty : 

Wjazd do Szwecji uchodźców z Ukrainy jest dozwolony na podstawie paszportu obywatela 
Ukrainy lub innego dokumentu identyfikującego tę osobę. 

Przekraczanie granicy bez biometrycznego paszportu zagranicznego (również dzieci) jest 
dozwolone pojazdem lądowym (samochód, autobus) oraz pieszo. 

Podróż samolotem, w sytuacji gdy  dzieci nie mają paszportów zagranicznych – 
konieczne  wstawienie zdjęcia dziecka (rozmiar 3,5X4,5) do paszportu zagranicznego jednego 
z rodziców w najbliższej Ambasadzie/Konsulacie Ukrainy. 

Przekraczanie granicy ze zwierzętami domowymi jest dozwolone (jeśli nie ma dokumentów 
dotyczących zwierząt domowych - dozwolone). 

Uchodźcy z Ukrainy w transporcie publicznym Sweden SL i Arlanda Express podróżują 
bezpłatnie.  Pozyskane informacje znajdują się w załączonym pliku. 



  

Ważna informacja: 

Zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie ochrony czasowej Szwecja przyjmuje uchodźców z 
Ukrainy i zapewnia ochronę czasową na 1 rok z możliwością przedłużenia. 

Szczegółowe informacje pod linkiem (w języku ukraińskim): https://bit.ly/3KHhI6l 

Ochrona tymczasowa dotyczy: 

- obywatele Ukrainy, którzy mieszkali na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego i zostali 
zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu inwazji wojsk rosyjskich. 

- osoby, które mają azyl polityczny na Ukrainie. 

- członkowie rodziny z dwóch pierwszych kategorii (mąż/żona (w tym rzeczywiste związki 
małżeńskie) i małoletnie dzieci, inni bliscy krewni, jeśli mieszkali razem i byli na utrzymaniu 
osoby z dwóch pierwszych kategorii. 

https://www.travelplanet.pl/przewodnik/zdjecia/szwecja/sztokholm/ 

Podmiot kierujący ofertę:  Daveed Walzer Dyrektor Zarządzający 
www.carebridge.pomoc  e daveed@carebridge.help  

https://www.gofundme.com/f/carebridge-daveed-ukraine 

Podmiot już jeździł z Przemyśla do Sztokholmu; z pierwszymi 20 rodzinami, które 
przyjechały i zakwaterowały się w ostatnim tygodniu.  

Ich praca została zaprezentowana kilka tygodni temu w CNN - Anderson Cooper 360. 

https://twitter.com/CNN/status/1502100335065772032 

  

  

Agnieszka Zdebik 12 39 21 288 
Inspektor Wojewódzki 
Oddział do Spraw Pomocy Rodzinie i Organizacji  
Wydział Polityki Społecznej 
azdebik@malopolska.uw.gov.pl  

  

 


