
 
 

 

   

 

 

MINISTER 

Rodziny i Polityki Społecznej  

Marlena Maląg 

 
DRP-VI.058.8.2022.JF 

   Warszawa, dnia /zgodnie ze znacznikiem 

czasu/ 

 

 

   

 
 

Pan 

prof. Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

 

 
 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatora Tadeusza Kopcia na 38. posiedzeniu 

Senatu w dniu 17 marca 2022 r. uprzejmie informuję, co następuje.  

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził  

do systemu prawnego liczne regulacje, których głównym założeniem jest pomoc obywatelom 

Ukrainy poprzez zastosowanie ułatwień i uproszczeń w dostępie do m.in.: polskiego rynku 

pracy, systemu edukacji, pobierania świadczeń rodzinnych czy korzystania z placówek 

zdrowia publicznego. 

Biorąc pod uwagę, że w grupie uchodźców z Ukrainy w znaczącej mierze znajdują się kobiety 

z dziećmi w różnym przedziale wiekowym, jako minister właściwy ds. pracy - nadzorujący 

Ochotnicze Hufce Pracy - zwróciłam się do Komendanta Głównego OHP  

z prośbą o informacje odnośnie możliwości zakwaterowania obywateli ukraińskich 

uciekających przed skutkami wojny w jednostkach organizacyjnych OHP. 

 

Ochotnicze Hufce Pracy wyraziły gotowość do przyjęcia uchodźców z Ukrainy w 3 

jednostkach organizacyjnych mających swoją siedzibę w województwie śląskim. Są to :  

1) Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Częstochowie, 

2) Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej, 

3) Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Relaks" w Wiśle. 

Informacje w tym zakresie została przekazana do wojewody śląskiego w pierwszych dniach 

marca br.  

 

 



 
 

 

Wszystkim nam zależy, aby obywatele Ukrainy, w szczególności kobiety z dziećmi, czuli się 

w Polsce bezpiecznie i mieli możliwość funkcjonowania oraz działania we wszystkich 

obszarach życia. 

 

         Z poważaniem 
                                                                            

                                                                             Marlena Maląg  

                                                            Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
 

                                              /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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