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SYTUACJA OPERACYJNA  

Rosyjskie wojska nadal atakują w obwodach donieckim i ługańskim. Ich wysiłki skupiają się 
na forsowaniu rzeki Seversky Doniec, wzdłuż której przechodzi linia frontu, i dotarciu na tyły 
Sił Zbrojnych Ukrainy. Przygotowania do ewentualnej ofensywy rosyjskiej na południu - w 
kierunku Mykołajewa i Krzywego Rogu. Zamiast tego w wyniku kontrofensywy Siły Zbrojne 
Ukrainy zdołały odepchnąć jednostki rosyjskie z Charkowa. 

Kierunki Czernihów i Sumy: 
Wojska rosyjskie kontynuują systematyczne uderzenia z własnego terytorium na osiedla 
przygraniczne z Ukrainą. W dniach 9-11 maja ostrzeliwali z moździerzy i rakiet kilka 
społeczności w obwodach czernihowskim i sumskim. W nocy z 11 na 12 maja 
przeprowadzono nalot na infrastrukturę miasta Nowogród Siwierski, które znajduje się 40 
km od granicy z Rosją. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
W wyniku kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy wojska rosyjskie zostały zmuszone do 
wycofania się z Charkowa. Bezpośrednie zagrożenie dla miasta znacznie się zmniejszyło. 
W rejonie Izium przegrupowuje się i wzmacnia rosyjskie jednostki w ramach przygotowań 
do wznowienia ofensywy. Świadczy to o fiasku wcześniejszych kalkulacji rosyjskiego 
dowództwa w przebijaniu się przez obronę Sił Zbrojnych Ukrainy i szybkim przejściu na tyły 
jednostek ukraińskich działających na obszarze działania Sił Połączonych. 
Jednocześnie wojska rosyjskie kontynuują ataki rakietowe na infrastrukturę cywilną obwodu 
charkowskiego. W szczególności 11 maja w wyniku strajku zniszczono magazyn produktów 
rolnych, zginęła 1 osoba. 
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie próbowały sforsować rzekę Siewierskij Doniec, co 
dało im możliwość wkroczenia na tyły Sił Zbrojnych Ukrainy, broniących aglomeracji 
Rubiżnie-Siewierodonieck-Łysyczańsk. Ale jednostki ukraińskie skutecznie bronią się na 
tym terenie. Według szefa Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhiia Hajdaia 
zniszczyli przeprawę pontonową przez Doniec Siewierski i kontynuują oczyszczanie 
terytorium z sił wroga. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Na południu obwodu donieckiego wojska rosyjskie kontynuowały naloty na teren zakładu 
„Azowstal” w Mariupolu. Trwa szturm na obiekt strzeżony przez jednostki ukraińskie. Na 
północy regionu wojska rosyjskie kontynuowały ofensywę w kierunku miasta Lyman, 
forsując rzekę Seversky Doniec; nie przestają też próbować posuwać się naprzód w innych 
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częściach frontu. Trwa ostrzał miast w regionie Doniecka. Wojska rosyjskie zadały kilka 
ciosów miastu Słowiańsk. 
Rosyjskie wojska nadal ostrzeliwują osiedla w regionie Zaporoża i próbują przeprowadzić 
ataki rakietowe na Zaporoze. 11 maja siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły w pobliżu 
miasta pocisk, ale jego wrak spadł na infrastrukturę i uszkodził ją. 
 
Kierunek Dniprovski: 
Trwa ostrzał regionu dniepropietrowskiego, który graniczy z regionem Chersoniu na prawym 
brzegu Dniepru. W szczególności w dniach 10-12 maja wojska rosyjskie oddały kilka 
strzałów do miejscowości w kierunku Krzywego Rogu. 
W rejonie Połtawy wojska rosyjskie rozpoczęły kolejny atak rakietowy, który uszkodził 
infrastrukturę. 
 
Kierunki południowy: 
Trwa ostrzał rakietowy regionu Odessy. Po raz kolejny doszło do strajku na strategicznie 
ważnym moście przez ujście Dniestru, przez który przechodzi droga do Rumunii. Wojska 
rosyjskie próbują odciąć Besarabską część regionu i zablokować drogi między Ukrainą a 
krajami partnerskimi. Ponadto, według brytyjskiego wywiadu, pracują nad wzmocnieniem 
garnizonu na tymczasowo okupowanej wyspie Zmiiny. W ten sposób wojska rosyjskie dążą 
do zapewnienia dominacji w północno-zachodniej części Morza Czarnego, jednocześnie 
zaogniając sytuację w Naddniestrzu, gdzie rosyjski kontyngent i lokalne gangi zostają 
doprowadzone do pełnej gotowości bojowej. Stanowi to dodatkowe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Odessy. 
Uderzenia rakietowe trwają nadal na samą Odessę. 9 i 10 maja cel rakietowy stał się 
obiektami infrastruktury turystycznej i cywilnej, magazynami. W szczególności najbardziej 
ucierpiało jedno z miejskich centrów handlowych i hurtowni spożywczych. 
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o przygotowaniu rosyjskich wojsk do 
budowy przepraw pontonowych i mostowych przez Dniepr w pobliżu Nowej Kachowki w 
obwodzie chersońskim. Może to oznaczać przygotowania do nowej ofensywy na Mykołajów 
lub Krzywy Róg. 
 
Konfrontacja informacyjna: 
9 maja przeprowadzono ataki hakerów na rosyjską sieć telewizyjną. W rezultacie w 
audycjach rosyjskich kanałów satelitarnych pojawiły się antywojenne wypowiedzi. Ponadto 
przeprowadzono cyberatak na wideo hostujące Rutube – rosyjską alternatywę dla YouTube. 
Również 9 maja na stronie głównej rosyjskiej publikacji internetowej Lenta ukazały się 
materiały krytykujące agresję na Ukrainę. Kilku dziennikarzy przyznało się do tego 
incydentu, celowo zastępując antywojenne i krytykujące Putina artykuły prasowe już 
opublikowane na stronie. 
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SYTUACJA HUMANITARNA 
Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka na dzień 10 maja liczba ofiar 
wśród ludności cywilnej Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – od początku inwazji rosyjskiej na 
dużą skalę – wynosi 7256 osób (3496 zabitych i 3760 rannych). Dane te są jedynie wstępne 
- rzeczywista liczba ofiar jest wyższa, ponieważ informacje z niektórych miejsc, w których 
trwają intensywne walki, są opóźnione, a wiele doniesień wciąż czeka na potwierdzenie. 
Większość ofiar wśród ludności cywilnej była spowodowana użyciem broni wybuchowej o 
szerokim zakresie rażenia, w tym wystrzeliwania ciężkiej artylerii i granatów o napędzie 
rakietowym, a także nalotów rakietowych i powietrznych. 
Rankiem 11 maja 2022 r. ponad 643 dzieci zostało rannych na Ukrainie w wyniku zbrojnej 
agresji Federacji Rosyjskiej. Według oficjalnych danych zginęło 226 dzieci, a ponad 417 
zostało rannych. 
Uwolnienie ukraińskiego wojska zablokowanego w zakładzie “Azowstal” pozostaje kluczową 
kwestią humanitarną w Mariupolu. Obecnie nie ma możliwości odblokowania obiektu 
środkami wojskowymi. Obrońcy zakładu odmawiają poddania się. Zamiast tego rosyjskie 
wojsko nie zgadza się na procedurę „wydobycia”, chociaż petycja skierowana do sekretarza 
generalnego ONZ Guterresa o jej użycie zebrała ponad milion podpisów w ciągu kilku dni. 
Sytuację komplikuje fakt, że pomimo ewakuacji ludności cywilnej, według różnych 
szacunków, w zakładzie nadal przebywa około 100 osób cywilnych. Jednocześnie warunki 
dla nich pogarszają się z każdym dniem. Minister ds. reintegracji terytoriów czasowo 
okupowanych Iryna Vereszczuk poinformowała, że trwają negocjacje w sprawie wymiany 
ciężko rannych bojowników z zakładu „Azowstal” na rosyjskich jeńców wojennych. 
Wojska rosyjskie kontynuują przymusowe deportacje ludności ukraińskiej z czasowo 
okupowanych terytoriów na terytorium Rosji. Według Iryny Vereszczuk prawie 460 000 
Ukraińców zostało przymusowo wywiezionych do obozów filtracyjnych. W Rosji utworzono 
już ponad 6500 takich obozów. Wśród deportowanych są nie tylko dorośli, ale także ponad 
10 tys. dzieci, w tym sieroty i pozbawione opieki rodzicielskiej. 
Według Hansa Kluge, szefa Europejskiego Biura Regionalnego Światowej Organizacji 
Zdrowia, co najmniej 3000 osób zmarło na Ukrainie od początku inwazji na Rosję z powodu 
braku dostępu do leczenia chorób przewlekłych (takich jak HIV/AIDS, rak itp.). 
 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obniżył swoją prognozę spadku ukraińskiej 
gospodarki w wyniku wojny do 30%, choć pod koniec marca prognoza wynosiła 20%. 
Państwowy Urząd Statystyczny podaje, że inflacja na Ukrainie przyspiesza w kwietniu - do 
16,4% rok do roku. NBU poinformował, że głównymi czynnikami przyspieszającymi inflację 
były zakłócenia łańcuchów dostaw, wzrost kosztów działalności, fizyczne niszczenie 
aktywów oraz nierówny popyt i podaż towarów w poszczególnych regionach. 
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Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Sankcji 
wobec Rosji opracowała zalecenia – mapę drogową sankcji energetycznych. 
Po polsko-ukraińskim forum energetycznym w Warszawie minister gospodarki Julia 
Sviridenko powiedziała, że dzięki polskiemu tranzytowi Ukraina wkrótce będzie mogła 
odbierać paliwo ze Stanów Zjednoczonych, Holandii i innych krajów. Zmniejszy to niedobór 
paliw w kraju, obserwowany w ostatnich dwóch tygodniach po zniszczeniach 
spowodowanych ostrzałem rafinerii w Krzemieńczugu. 
Premier Denis Szmygal podczas roboczej podróży do Odessy z przewodniczącym Komisji 
Europejskiej Charlesem Michelem powiedział, że Ukraina traci 170 mln dolarów dziennie z 
powodu blokowania ukraińskich portów morskich przez wojska rosyjskie (zablokowano do 
90 mln ton produktów rolnych gotowych do eksportu). Kwestia ta jest szczególnie istotna 
nie tylko z ekonomicznego, ale również humanitarnego punktu widzenia, gdyż może 
spowodować kryzys żywnościowy na Bliskim Wschodzie i w Afryce, które są głównymi 
importerami ukraińskich produktów rolnych. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
9 maja prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę o lend  lease , aby zapewnić Ukrainie 
strategiczne wsparcie obronne. Zgodnie z prawem, w latach 2022-2023 Stany Zjednoczone 
będą mogły w przyspieszonym reżimie i na preferencyjnych warunkach pożyczać lub 
dzierżawić produkty obronne zarówno Ukrainie, jak i krajom Europy Wschodniej dotkniętym 
skutkami rosyjskiej agresji zbrojnej. Do takich produktów mogą należeć nowoczesne 
systemy obrony przeciwrakietowej, myśliwce, czołgi, samoloty, działa przeciwlotnicze, 
bojowe wozy piechoty, systemy obrony przeciwlotniczej, amunicja itp. Odpowiednia pomoc 
USA może odegrać kluczową rolę w dalszym odparciu rosyjskiej ofensywy i wyzwoleniu 
tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. 
Inne państwa również nadal aktywnie wspierają Ukrainę, demonstrując swoją solidarność i 
potępiając rosyjską agresję. Sejm Litwy jednogłośnie przyjął rezolucję uznającą wojnę Rosji 
z Ukrainą za ludobójstwo narodu ukraińskiego, a Rosję za kraj wspierający i 
przeprowadzający terroryzm. Deputowani na Sejm wezwali także do powołania specjalnego 
międzynarodowego trybunału karnego, który miałby badać i oceniać rosyjską agresję i 
ściganie. Senat Republiki Czeskiej (Izba Wyższa Parlamentu) również uznał zbrodnie 
popełnione przez armię rosyjską na Ukrainie za ludobójstwo narodu ukraińskiego. 
Ukraina nadal przestrzega niezbędnych procedur w procesie integracji z Unią Europejską. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział przekazanie drugiej części 
wypełnionego kwestionariusza w celu uzyskania przez Ukrainę statusu kandydata do 
członkostwa w UE. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, 
że decyzja o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata może zapaść w czerwcu. Jednocześnie 
Kancelaria Prezydenta Ukrainy negatywnie zareagowała na propozycję prezydenta Francji 
Emmanuela Macrona stworzenia nowego europejskiego formatu współpracy dla Ukrainy – 
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jest ona postrzegana jako próba zastąpienia rzeczywistego procesu integracji 
symbolicznymi nieskutecznymi inicjatywami. 
Władze Ukrainy nadal aktywnie działają na arenie międzynarodowej na rzecz konsolidacji 
sił swoich partnerów w celu przeciwdziałania rosyjskiej agresji. Prezydent Zełenski zwrócił 
się do parlamentów Słowacji i Malty, wzywając te państwa do zwiększenia sankcji i nacisku 
gospodarczego na Rosję. Przeprowadził też rozmowy z kanclerzem Niemiec Olafem 
Scholzem w sprawie pomocy obronnej i współpracy energetycznej. Zełenski odbył też 
podobną rozmowę z premier Królestwa Szwecji Magdaleną Andersson. 
Wizyty zagranicznych wysokich rangą urzędników i polityków na Ukrainie świadczą o tym, 
jak duże zainteresowanie społeczności międzynarodowej zajmuje konflikt rosyjsko-
ukraiński. 9 maja do Odessy przybył przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel 
wraz z premierem Ukrainy Denisem Szmygalem. Spotkał się z lokalnymi urzędnikami i 
przeprowadził rozmowy internetowe z Wołodymyrem Zełenskim. 10 maja na Ukrainę 
przybyli federalna minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Burbock oraz minister 
spraw zagranicznych Holandii Wopke Gukstra. Ministrowie wyrazili poparcie dla Ukrainy na 
jej drodze do członkostwa w UE, a na spotkaniu z prezydentem Zełenskim omówili wsparcie 
gospodarcze i odbudowę zniszczonej wojną infrastruktury Ukrainy. 
W warunkach zmniejszania się zagrożenia dla stolicy do pracy w Kijowie powracają 
zagraniczne placówki dyplomatyczne. Prezydent Ukrainy poinformował, że w mieście 
wznowiło pracę 36 placówek dyplomatycznych z zagranicy. 
11 maja prezydent Zełenski wydał w Radzie Najwyższej dekret o przymusowej konfiskacie 
rosyjskiego mienia na Ukrainie w celu przeciwdziałania rosyjskim wpływom i zapewnienia 
stabilności gospodarki państwa. Należy zauważyć, że skonfiskowane zasoby należy 
wykorzystać do ochrony suwerenności państwowej, integralności terytorialnej i 
niepodległości Ukrainy, a także jej interesów narodowych w kontekście wojny Rosji z 
Ukrainą na pełną skalę. 
 
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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