
INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRODUKTÓW I ŚRODKÓW NA RZECZ UCHODŹCÓW 

dot. wyłącznie jednostek podległych 

 

1) Przede wszystkim powinny być przekazywane tylko rzeczy nowe, oryginalnie 

zapakowane. 

2) Dary powinny być posegregowane wg głównych kategorii: 

- Odzież i okrycie 

- Środki higieny i czystości 

- Żywność 

- Inne 

3) Magazyn nie jest dostosowany do przechowywania towarów wymagających specjalnych 

warunków (np. mroźnie, chłodnie lub leki wymagające specyficznych warunków). 

4) Przekazując dary prosimy o sporządzenie spisu asortymentu. 

 

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 i karimaty  

 

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 dezynfekujące/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, opatrunek osobisty typu W 

• Stazy taktyczne,  

• Środki do opatrywania ran 

• 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! 

 

• 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. 

 


