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Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

zwracam się do Pana w sprawie długofalowych działań skierowanych do ukraińskich 
uchodźców przybyłych do Krakowa. Myślę, że każdy zdaje sobie sprawę, że niezależnie od 
dalszego przebiegu wojny i tego czy szybko dojdzie do jej zakończenia to pomoc dla 
uchodźców w Krakowie będzie trwała jeszcze długi czas. Formy tej pomocy i potrzeby będą 
zapewne z tygodnia na tydzień się zmieniać, coraz więcej będzie potrzeb związanych z 
edukacją, pracą czy wynajmem mieszkań. Obecnie zarówno ze strony gminy, jak i przede 
wszystkim mieszkańców prowadzonych jest mnóstwo różnorodnych akcji pomocowych, ale 
po ponad miesiącu od wybuchu wojny ta pomoc musi już być coraz bardziej 
usystematyzowana i zorganizowana. We wsparcie dla uchodźców zaangażowanych jest wiele 
różnych wydziałów i jednostek miejskich, przede wszystkim Wydział Spraw Społecznych, ale 
także inne. Jednak mają oni też na co dzień do wykonania przede wszystkim obowiązki, które 
były im powierzone wcześniej, nie byli przygotowani na nagłe zwiększenie obsługi, często 
musieli niektóre wcześniejsze projekty odłożyć. Ośrodek decyzyjny w sprawach działań miasta 
zawsze leży w rękach Prezydenta lub Zastępców. Wydaje się jednak, że długofalowo konieczny 
jest jeden ośrodek koordynacyjny dotyczący działań skierowanych do ww. osób. 
 

Zwracam się do Pana z prośbą o przeanalizowanie możliwości i zasadności powołania 
Pełnomocnika ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego. Według różnych szacunków 
Ukraińcy to obecnie od ponad 100 do nawet 200 tys. mieszkańców Krakowa, czyli nawet 20% 
wszystkich mieszkańców. To ogromna liczba. Taki Pełnomocnik mógłby być osobą 
koordynującą wszelkiego rodzaju działania (edukacyjne, mieszkaniowe, zdrowotne itp.), być 
kontaktem gminy z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w pomoc, a także być 
łącznikiem z przybyłymi do Krakowa Ukraińcami. Jeszcze w 2019 roku takie stanowisko zostało 
utworzone we Wrocławiu. Być może za rok lub dwa kiedy sytuacja się zmieni, nowi mieszkańcy 
zaaklimatyzują się w naszym mieście, a Ci którzy przybyli na krócej będą mogli wrócić do 
bezpiecznej i wolnej Ukrainy to stanowisko będzie mogło być zlikwidowane, jednak do tego 
czasu taka osoba na pewno miałaby przed sobą dużo zadań. 

 
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

 

Z poważaniem 

   Łukasz Sęk 


