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13 kwietnia 2022 r. 

Stan na 8:00 14 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie wzmacniają grupy, aby przejść na wschodnią Ukrainę i szturmować 
Mariupol. Uderzenia rakietowe i bombowe na infrastrukturę wojskową i cywilną są 
kontynuowane w obwodach charkowskim, donieckim i zaporoskim. Walki trwają w obwodzie 
ługańskim. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 
W nocy z 12 na 13 kwietnia wystrzelono pocisk na obiekt infrastruktury w Czudnowie (obwód 
żytomierski). Nikt nie zginął ani nie został ranny. 
Strona rosyjska grozi uderzeniem na „ośrodki decyzyjne”, w tym w Kijowie, jeśli ukraińskie 
wojsko rzekomo będzie dalej dokonywać „sabotażu w Rosji”. Oświadczenie to padło 
podczas briefingu rzecznika rosyjskiego Ministerstwa Obrony. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
W obwodzie charkowskim najostrzejsza sytuacja pozostaje w kierunku Izjum, gdzie Siły 
Zbrojne prowadzą walki obronne, aby uniemożliwić wojskom rosyjskim wdarcie się od 
północy do obwodów donieckiego i ługańskiego. 
Wojska rosyjskie nadal częściowo blokują i ostrzeliwują Charków. Według szefa 
Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Ołeha Synegubowa, w ciągu ostatnich 
24 godzin (12 kwietnia) wystrzelili oni około 53 ostrzałów artyleryjskich i MLRS w całym 
regionie. W wyniku ostrzału zginęło 7 osób, a 22 zostało rannych (w tym 3 dzieci). 13 
kwietnia w wyniku ostrzału w Charkowie zginęło 4 cywilów, a 10 zostało rannych. 
Jednocześnie Ołeh Synegubow powiedział, że Siły Zbrojne Ukrainy zajmują pozycje i 
odnoszą sukcesy w rejonie Rohaniu i Dergaczowa. 
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie przeprowadzają szturmy w rejonie 
Siewierodoniecka, Rubiżnego i Popasny. W ciągu dnia ostrzeliwali Nowodrużesk, Rubiżne, 
Niżne i Złotoje. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Główne wysiłki wojsk rosyjskich w obwodzie donieckim skupiają się na zajęciu niektórych 
dzielnic Mariupola. 36 Oddzielna Brygada Piechoty Morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy poniosła 
znaczne straty, ale w ramach taktycznego przegrupowania jednostka Korpusu Piechoty 
Morskiej zdołała połączyć się z bojownikami Pułku „Azowsk”. 
Walki toczą się także w obwodach słowiańskim i kurachowskim. 
Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał Doniecka. Szef donieckiej OAW Pawło Kyrylenko 
oświadczył, że rosyjskie wojsko zaatakowało wieś Czerkaskie. Ponadto ostrzeliwane były 
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Avdiivka i Velyka Novosilka. Według administracji regionalnej w ciągu dnia rannych zostało 
co najmniej 10 cywilów (8 w Czerkaskiemu; po 1 w Bagatyrze i Komyszuwatach). 
Uderzenia rakietowe i bombowe są kontynuowane na terenie regionu Zaporoża. Rzecznik 
Zaporoskiej OAW, Iwan Arefjew, powiedział, że rosyjska armia użyła broni fosforowej we 
wsi Nowodanylówka w Zaporożu. 
 
Kierunki południowy: 
Ukraińskie media, powołując się na szefa Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej 
Maxima Marczenka, oraz własne źródła w ukraińskim wywiadzie podają, że pociski 
przeciwokrętowe „Neptun” trafiły w krążownik rakietowy „Moskwa” rosyjskiej Floty 
Czarnomorskiej. Oficjalne źródła rosyjskie nie mówią o ataku rakietowym, ale potwierdziły, 
że statek został poważnie uszkodzony przez ogień. 
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że walki trwają w obwodzie chersońskim 
pod Ołeksandrywką. Wojska rosyjskie próbują też odzyskać utraconą ziemię w rejonie 
Osokorivki. 
 
Konfrontacja informacyjna 
Zaporizhzhya OAW donosi, że rosyjscy propagandyści przygotowują nową fałszywkę 
dotyczącą rzekomo znalezionego schronienia z ładunkiem wybuchowym w Energodarze, 
gdzie znajduje się elektrownia atomowa Zaporizhzhya, w celu zdyskredytowania Sił 
Zbrojnych Ukrainy. 
BBC podało, że wideo pod marką BBC News, które rzekomo pokazuje, że Ukraina jest 
odpowiedzialna za atak rakietowy na dworzec kolejowy Kramatorsk 8 kwietnia, jest 
fałszywa. Firma apeluje, aby go nie rozpowszechniać i podejmuje kroki w celu usunięcia go 
z Internetu. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Kyrylo Tymoszenko poinformował, że pomimo braku 
„zielonych korytarzy” 13 kwietnia ze strefy walk ewakuowano własnymi pojazdami 1567 
osób. 1102 osoby opuściły okupowane miasta obwodu zaporoskiego; 83 osoby opuściły 
Mariupol; 382 osobom udało się ewakuować z miast obwodu ługańskiego. 
Od początku inwazji rosyjskiej na dużą skalę z dniem 12 kwietnia 2022 r. Biuro Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka odnotowało 4521 ofiar wśród 
ludności cywilnej Ukrainy (1932 zabitych i 2589 rannych). Rankiem 13 kwietnia 2022 r. 
ponad 540 dzieci zostało rannych na Ukrainie w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej. 
Prokuratorzy ds. nieletnich twierdzą, że zmarło 191 dzieci, a ponad 349 dzieci zostało 
rannych w różnym stopniu. 
Rzecznik Ludmiła Denisowa informuje, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 
20 dziennikarzy, w tym przedstawiciele zagranicznych mediów. 
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Burmistrz Mariupola Wadym Bojczenko informuje, że od 13 kwietnia w Mariupolu, który jest 
blokowany przez rosyjskie wojsko, przebywa około 120 tys. osób. Oczekuje się, że około 60 
000 osób zostanie ewakuowanych z osiedli wokół Mariupola. 
Centralna Agencja Wywiadowcza Ministerstwa Obrony Ukrainy informuje, że wojska 
rosyjskie zaczęły używać mobilnych krematoriów do ukrywania dowodów zbrodni na 
ludności cywilnej. W szczególności w Mariupolu znajdowało się 13 mobilnych krematoriów. 
Dmytro Zhyvytskyi, szef Obwodowej Administracji Wojskowej Sumy, powiedział, że ponad 
100 cywilów zostało zabitych przez rosyjskie wojsko w regionie Sumy. Liczba ta rośnie z 
każdym dniem po odkryciu nowych ciał (często ze śladami tortur). 
Prokurator Generalny informuje, że 12 kwietnia we wsi Prawdyne w obwodzie chersońskim 
rosyjscy żołnierze zastrzelili 6 mężczyzn i 1 kobietę w budynku mieszkalnym. Następnie, 
chcąc zatuszować zbrodnię, wysadzili dom z ciałami straconych. 
Rzecznik Ludmiła Denisowa poinformowała o schwytaniu przez rosyjskie wojsko załóg 
dwóch cywilnych statków w porcie Mariupol. 10 kwietnia do tymczasowo okupowanego 
Doniecka wywieziono załogę okrętów „Azburg (12 obywateli Ukrainy)” i „Lady Augusta” 
(załoga składa się z obywateli Syrii). Ich przyszły los jest nieznany. 
Zastępca chersońskiej rady regionalnej Sergij Chłan informuje o porwaniu przez rosyjskie 
wojsko zastępcy skadowskiej sejmiku Władimira Kurikowa. 
Według raportu OBWE Rosja złamała międzynarodowe prawo humanitarne i popełniła 
zbrodnie wojenne, celowo atakując ludność cywilną podczas inwazji na Ukrainę. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Narodowy Bank dokonał drugiego wykupu obligacji wojskowych o wartości 20 mld UAH. Na 
dzień 13 kwietnia portfel wojskowych obligacji rządowych należących do Banku 
Narodowego wynosi 40 mld UAH. 
NBU poinformował, że mimo że zagrożenia systemowe dla stabilności finansowej w czasie 
wojny są duże, sytuacja pozostaje pod kontrolą, a banki dysponują dużą rezerwą płynności. 
W szczególności kwota środków klientów we wszystkich walutach wzrosła o 41 mld UAH od 
początku działań wojennych. 
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że Gabinet Ministrów przyjął zmiany do uchwały 
o zamówieniach publicznych w stanie wojennym, które przywróciły kontrolę publiczną nad 
zamówieniami publicznymi. 
Portal wyszukiwania nieruchomości LUN informuje, że rynek nieruchomości na Ukrainie 
stawia pierwsze kroki w kierunku ożywienia. W Odessie, Lwowie, Użhorodzie, 
Chmielnickim, Winnicy i innych miastach ludzie zaczynają inwestować w nowe budynki. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Prezydent Estonii Alar Karis, prezydent Łotwy Egils Levits, prezydent Litwy Gitanas 
Nauseda i prezydent Polski Andrzej Duda przybyli do Kijowa na spotkanie z prezydentem 
Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas wizyty politycy odwiedzili Borodyankę, gdzie 
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zapoznali się ze skutkami rosyjskiej okupacji. Po wizycie podkreślili konieczność 
postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne popełnione na 
Ukraińcach; znaczenie pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy, a także zaostrzenie sankcji wobec 
Rosji (w szczególności wprowadzenie pełnego embarga na rosyjską ropę i gaz, sankcje 
wobec wszystkich rosyjskich banków). Z kolei Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na rolę 
prezydentów Estonii, Łotwy, Litwy i Polski w kompleksowym wsparciu Ukrainy. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał w parlamencie estońskim. Nakreślił 
historyczne podobieństwa między rosyjską agresją na Ukrainę a okupacją Estonii przez 
Związek Radziecki, podziękował Estonii za jej wsparcie i wezwał do zaostrzenia sankcji 
wobec Rosji. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem 
USA Joe Bidenem, podczas której omówili dodatkowy pakiet obronności i ewentualnego 
wsparcia makrofinansowego, a także zgodzili się na zaostrzenie sankcji. Po rozmowach z 
Zełenskim Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone zapewnią Ukrainie dodatkowe 800 
mln dolarów pomocy wojskowej. W jego skład wejdą systemy artyleryjskie i amunicja, 
transportery opancerzone itp. 
Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przeznaczenie trzeciej transzy 500 mln euro z 
Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju (EPF) na dostawy broni na Ukrainę. 
Premier Kanady Justin Trudeau stwierdził, że uważa za stosowne używać terminu 
„ludobójstwo” w odniesieniu do działań armii rosyjskiej na Ukrainie. Prezydent Kolumbii Ivan 
Duque nazwał także działania Rosji na Ukrainie ludobójstwem. Zamiast tego francuski 
prezydent Emmanuel Macron powiedział, że nie użyje słowa „ludobójstwo”, ponieważ 
Rosjanie i Ukraińcy to „braterskie” narody. Ukraińskie MSZ powiedziało Macronowi, że 
„bratni ludzie nie zabijają dzieci”. 
Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nie otrzymał oficjalnej prośby prezydenta Niemiec 
Franka-Waltera Steinmeiera o wizytę na Ukrainie. Oświadczenie zostało złożone w 
odpowiedzi na informację o rzekomej odmowie Steinmeiera na spotkanie z prezydentem 
Ukrainy dzień wcześniej. 
Wielka Brytania nałożyła sankcje na kolejne 206 osób fizycznych i prawnych wspierających 
wojnę Rosji z Ukrainą (m.in. poprzedniego więźnia Wiktora Medwedczuka - zamrożono 
wszystkie jego aktywa w Wielkiej Brytanii; na liście jest też rosyjski potentat naftowy i główny 
udziałowiec „Lukoil” Vagit Alekperow). Ponadto od 14 kwietnia Wielka Brytania zakazała 
importu rosyjskiego żelaza i stali, a także eksportu do Rosji technologii kwantowej i 
zaawansowanych materiałów. Również ponad 7 miliardów dolarów należących do Romana 
Abramowicza zostało zamrożonych przez władze w strefie przybrzeżnej wyspy Jersey. 
Karim Khan, prokurator naczelny Międzynarodowego Trybunału Karnego, który odwiedził 
ukraińskie miasto Bucha, nazwał Ukrainę „miejscem zbrodni” i podkreślił potrzebę 
niezależnego śledztwa. 
Rosja nie została ponownie wybrana do wielu organów w systemie ONZ: Komitetu ONZ ds. 
Organizacji Pozarządowych, a także biur wykonawczych Funduszu Narodów 
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Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) i ONZ-Kobiety. Ponadto Rosji nie udało się 
przedłużyć członkostwa w Stałym Forum Ludów Rdzennych. 
Ministerstwo Finansów poinformowało, że Ukraina podpisała umowę kredytową z rządem 
Kanady na przekazanie Ukrainie 500 mln dolarów kanadyjskich na preferencyjnych 
warunkach. 
Europejska Agencja Kosmiczna przestała współpracować z Rosją przy organizacji wypraw 
na Księżyc w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. 
Trwa wznowienie misji dyplomatycznych na Ukrainie. 13 kwietnia Ambasada Czech wróciła 
do pracy w Kijowie; Ambasada Mołdawii na Ukrainie planuje wznowić swoją działalność 15 
kwietnia. 
 
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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