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SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie kontynuują ofensywę na wschodniej Ukrainie. Liczba uderzeń rakietowych 
w ukraińską infrastrukturę transportową wzrosła, aby skomplikować logistykę Sił Zbrojnych 
Ukrainy i zablokować dostarczanie zagranicznej pomocy wojskowej. Zdecydowana 
większość uderzeń skierowana jest na obiekty kolejowe. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 
Wieczorem 4 maja obrona przeciwlotnicza zestrzeliła pocisk w obszarze Browarami pod 
Kijowem. 
 
Kierunki Czernihów i Sumy: 
Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał z własnego terytorium obszary przygraniczne obwodów 
Czernihowa i Sumy. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
W obwodzie charkowskim trwa ofensywa wojsk rosyjskich w kierunku Izium. Nadal trwa 
ostrzał Charkowa. Jednak ich intensywność znacznie spadła (do 2-3 przypadków dziennie) 
dzięki udanym działaniom kontrofensywnym Sił Zbrojnych Ukrainy na północy miasta. 
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie koncentrują swoje wysiłki na przejęciu kontroli nad 
osadami Rubiżne i Popasna. Nadal ostrzeliwują obszary mieszkalne w regionie. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Wojska rosyjskie w północnym obwodzie donieckim kontynuują ofensywę w kierunku Lyman 
i Słowiańska. Na południu trwa ostrzał zakładu „Azovstal” w Mariupolu. W dniach  3-4 maja 
podejmowane są próby szturmu na obiekt. 
W dniach 2-4 maja w obwodzie donieckim zginęło 24 cywilów, a 46 zostało rannych. 
Największe straty poniosła Awdijiwka, gdzie 3 maja rosyjskie wojsko uderzyło w przystanek 
komunikacji miejskiej w pobliżu koksowni. W nocy 5 maja wojska rosyjskie rozpoczęły atak 
rakietowy na dzielnice mieszkalne Kramatorska. W rezultacie co najmniej 25 osób zostało 
rannych. 
W odpowiedzi na rosyjski ostrzał Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły w skład ropy naftowej 
znajdujący się na terenie czasowo okupowanej Makijiwki w obwodzie donieckim. W wyniku 
pożaru zniszczone zostały zapasy paliwa przeznaczone dla armii rosyjskiej. 
Walki trwają w rejonie Zaporoża. Zaporoska Obwodowa Administracja Wojskowa 
poinformowała o ostrzale budynków mieszkalnych i ofiarach śmiertelnych wśród ludności 
cywilnej w okręgu Huliajpilskim (w pobliżu granicy administracyjnej z obwodem donieckim). 
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Kierunek Dniprovski: 
Wojska rosyjskie uderzyły w infrastrukturę kolejową w środkowej Ukrainie. Kilka pocisków 
uderzyło w obiekty infrastrukturalne w obwodzie kirowohradzkim. Wieczorem 4 maja doszło 
do ataku rakietowego na miasto Dniepr, ważny węzeł komunikacyjny, przez który 
przebiegają szlaki Ukraińskich Sił Zbrojnych we wschodniej Ukrainie. Trwa ostrzał osad 
Dniepropietrowska z MLRS. 
 
Kierunki południowy: 
Trwają ataki Mykołajewa i ataki rakietowe na terenie obwodu odeskiego. 2 maja w wyniku 
ataku na Odessę zginęło jedno dziecko; Jeszcze 1 osoba została ranna. Również armia 
rosyjska uderzyła po raz trzeci na strategicznie ważny most w Zatoce przez ujście Dniestru, 
przez który przechodzi droga do Rumunii. 
Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują atak na terytorium tymczasowo okupowanej wyspy Zmijinyj 
za pomocą bezzałogowego statku powietrznego Bayraktar TB2. 2 maja w pobliżu wyspy 
zostały zniszczone dwie rosyjskie łodzie. 
 
Kierunek zachodni: 
Wojska rosyjskie zaatakowały podstacje elektryczne, aby skomplikować lub zakłócić ruch 
kolejowy, odcinając łańcuchy dostaw pomocy wojskowej na Ukrainę od zachodnich 
partnerów. W szczególności 3 maja wystrzelili rakiety i uszkodzili 3 podstacje energetyczne 
we Lwowie; wystrzelił pocisk w podstację kolejową w Wołowcu w obwodzie zakarpackim. 
 
Konfrontacja informacyjna: 
Rosyjskie wojsko próbuje ustanowić monopolistyczną kontrolę nad systemami łączności na 
czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Ministerstwo Cyfrowej Transformacji Ukrainy 
poinformowało, że w wyniku działań wojennych w obwodzie chersońskim ukraińscy 
operatorzy komórkowi nie pracowali przez kilka dni. Dopiero 3-4 maja połączenie zostało 
przywrócone. 
Centralna Agencja Wywiadowcza Ukrainy informuje, że Rosja przygotowuje na 9 maja tzw. 
„ceremonialne wydarzenia” w okupowanym Mariupolu. Aby to zrobić, miasto pilnie 
oczyszcza ulice z blokad; Przygotowywane są nagrania propagandowe z udziałem znanych 
rosyjskich dziennikarzy. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Na początku dnia, 4 maja 2022 r., Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka 
odnotowało 6635 ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy (3238 zabitych i 3397 rannych). 
Według prokuratorów ds. nieletnich, rosyjska inwazja na Ukrainę na dużą skalę dotknęła 
ponad 627 dzieci: 220 dzieci zginęło, a 407 zostało rannych. 
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Ministerstwo Reintegracji Ziem Czasowo Okupowanych zapowiedziało dziewięć wymian 
jeńców od początku wojny. Według stanu na dzień 2 maja z niewoli rosyjskiej zwolniono 320 
osób, w tym 59 cywilów (przetrzymywanych przez wojsko rosyjskie pomimo konwencji 
genewskich do dalszej wymiany). Na przykład po 46 dniach niewoli został zwolniony 
sekretarz rady miejskiej Nowoj Kachowky w obwodzie chersońskim Dmytro Wasyljew. 
Jednocześnie rzecznik praw obywatelskich Ludmiła Denisowa poinformowała o nowych 
faktach torturowania i łamania praw ukraińskich jeńców przez rosyjskie wojsko. 
Rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców Mariupola znajdujących się w magazynach na 
terenie zakładu „Azovstal”. 3 maja minister ds. reintegracji ziem czasowo okupowanych 
Iryna Vereszczuk poinformowała, że do Zaporoża przybyła pierwsza grupa 156 
ewakuowanych, która dwa dni wcześniej opuściła teren działań wojennych. Następnego 
dnia z Mariupola i okolicznych miejscowości ewakuowano 344 osoby. Jednak cywile i ranni 
nadal znajdują się na obszarze działań wojennych. 
Associated Press dostarcza aktualnych informacji o skutkach bombardowania Teatru 
Dramatycznego w Mariupolu przez wojska rosyjskie 16 marca. Według śledztwa w ataku 
mogło zginąć około 600 osób. Śledztwo obala też twierdzenie Rosji, że teatr był bazą dla 
ukraińskich sił zbrojnych. 
Z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell przypomniał, że według Rady Europy 
co najmniej 10 ukraińskich i międzynarodowych dziennikarzy zostało zabitych, a nawet 
więcej - zostali ranni w wynniku masowej inwazji Rosji na Ukraina. 
Rzecznik Ludmiła Denisowa zauważyła, że infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich 
otrzymała już apele o poszukiwanie 1889 zaginionych dzieci. Podczas spotkania z delegacją 
międzynarodowej organizacji pozarządowej Save the Children Denisova skupiła się na 
przymusowej deportacji obywateli Ukrainy do Rosji. Oficjalne źródła rosyjskie podają, że z 
Ukrainy wywieziono prawie 1,1 mln osób, w tym prawie 200 tys. dzieci. 
W wyniku aktywnych działań wojennych prawie wszystkie terytoria obwodu ługańskiego 
kontrolowane przez władze ukraińskie zostały pozbawione dostaw gazu. 42 osiedla w 
regionie są bez prądu. Ze względu na niszczenie przepompowni, zbiorników i odłączenie 
infrastruktury w kluczowych miastach brak jest scentralizowanego zaopatrzenia w wodę. 
Woda pitna jest dostarczana przez centralę humanitarną i SES. W obwodzie charkowskim 
ponad 200 000 domów w prawie 250 osadach pozostaje bez prądu; bez dostaw gazu - ok. 
90 tys. abonentów w ponad 70 osadach. W samym Charkowie są problemy z zaopatrzeniem 
w wodę. 
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę uszkodzeniu 
uległo 400 placówek służby zdrowia, a kolejne 40 zostało całkowicie zniszczonych. 
Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych odnotowało 172 przypadki 
ekobójstwa na Ukrainie w wyniku działań rosyjskiego wojska. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
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Służba prasowa Ministerstwa Finansów poinformowała 2 maja, że Ukraina otrzymała 495 
mln euro dotacji z funduszu powierniczego Banku Światowego. 
Według prezesa Narodowego Banku Kyryla Szewczenka system bankowy Ukrainy w czasie 
wojny pozostawał wysoce płynny. Wyjaśnił, że płynność banków (saldo środków na 
rachunkach korespondencyjnych banków oraz inwestycje w certyfikaty depozytowe NBU) 
wzrosła od początku wojny o 72 mld UAH i wynosi obecnie ponad 230 mld UAH. 
Martin Frick, rzecznik Światowego Programu Żywnościowego ONZ, powiedział, że w 
ukraińskich portach zablokowano prawie 4,5 mln ton zboża, którego nie można było 
eksportować drogą morską z powodu rosyjskiej blokady. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Coraz więcej międzynarodowych przywódców i wysokich rangą urzędników przyjeżdża do 
Kijowa, aby pokazać swoje poparcie dla Ukrainy. Oficjalne wizyty w kraju złożyli minister 
spraw zagranicznych Danii Eppe Kofod, lider największej partii opozycyjnej w Niemczech 
CDU Friedrich Merz oraz marszałek parlamentu Mołdawii Igor Gross. Odwiedzili wyzwolone 
miasta obwodu kijowskiego (Irpin i Bucza), a także spotkali się z przedstawicielami władz 
ukraińskich. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z prezydentem Polski 
Andrzejem Dudą, omawiając dalszą pomoc obronną dla Ukrainy i zaostrzenie sankcji wobec 
Rosji. W rozmowach z premierem Holandii Markiem Rutte i premierem Izraela Naftali 
Bennettem poruszył kwestię ścigania zbrodniarzy wojennych. Prezydent Ukrainy 
przeprowadził także rozmowę telefoniczną z sekretarzem generalnym ONZ Antonio 
Guterresem, podczas której strony omówiły ewakuację ludności cywilnej z zakładu 
„Azowstal” w Mariupolu. Ponadto Wołodymyr Zełenski zaapelował do parlamentów Danii i 
Albanii, wzywając je do zaostrzenia sankcji wobec Rosji, w tym zamknięcia portów dla 
rosyjskich statków i poparł wprowadzenie embarga na ropę. 
Premier Wielkiej Brytanii Borys Johnson zwrócił się do Rady Najwyższej Ukrainy. 
Zapowiedział nowe dostawy broni (m.in. pojazdy opancerzone i pociski przeciwokrętowe). 
W sumie Wielka Brytania zapowiedziała gotowość udzielenia Ukrainie dodatkowej pomocy 
wojskowej w wysokości 375 mln USD. 
Wsparcie wojskowe Ukrainy ze strony partnerów stale rośnie. Niemiecki rząd podjął decyzję 
o przekazaniu Ukrainie 7 czołgów ACS PzH 2000. 4 kwietnia bułgarski parlament 
przegłosował pomoc dla Ukrainy, w tym naprawę ukraińskiego sprzętu wojskowego w 
przedsiębiorstwach obronnych tego kraju. 
Nasilają się sankcje wobec Federacji Rosyjskiej. Brytyjski rząd nakłada sankcje na 63 osoby 
fizyczne i prawne z Rosji, które są powiązane z głównymi organizacjami medialnymi w Rosji. 
Rząd Nowej Zelandii nakłada dodatkowe ograniczenia na 170 członków Rady Federacji 
Rosyjskiej oraz sześć firm i organizacji sektora obronnego. 
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UE rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu importu ropy z Rosji do końca 2022 r. oraz 
sankcji wobec osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych. Węgry pozostają 
jedynym członkiem organizacji, która blokuje rosyjskie embargo na ropę. 
Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła w maju ustawę 7172-1. Zakazuje działalności partii 
prorosyjskich w kraju. Ponadto posłowie przyjęli rezolucję wzywającą Kongres USA do 
uznania Rosji za sponsora terroryzmu; ustawa o prawnym mechanizmie współpracy 
organów państwowych Ukrainy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. 
 
Informacje zawarte w streszczeniu pochodzą z oficjalnych źródeł - raportów władz 
państwowych Ukrainy, ukraińskich i międzynarodowych agencji informacyjnych. 
Dokładność danych jest dokładnie sprawdzana przez zespół projektowy i korygowana w 
przypadku fałszywych wiadomości. 
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