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SYTUACJA OPERACYJNA  

Rosyjskie wojska nadal atakują we wschodniej Ukrainie. Mimo licznych ataków i pewnych 
sukcesów taktycznych nie udało im się przebić przez obronę Sił Zbrojnych Ukrainy na 
kluczowych obszarach obwodu charkowskiego i ługańskiego. Wojska rosyjskie poniosły 
szczególnie ciężkie straty, próbując sforsować rzekę Siewierskij Doniec. Po kontrofensywie 
wojsk ukraińskich pod Charkowem znacznie zmalała groźba ciągłego ostrzału regionalnego 
centrum. 

Kierunki Czernihów i Sumy: 
W rejonach Czernihowa i Sumy wojska rosyjskie nadal niszczą infrastrukturę cywilną. Trwa 
ostrzał obszarów przygranicznych regionów z terytorium Federacji Rosyjskiej. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
Siły Zbrojne Ukrainy zmusiły wojska rosyjskie do wycofania się z Charkowa. W niektórych 
częściach frontu dotarli w tym kierunku do granicy państwowej. Rosyjskie dowództwo 
koncentruje swoje wysiłki na zapewnieniu wycofania jednostek z Charkowa i zapobieżeniu 
atakowi Sił Zbrojnych Ukrainy na tyły rosyjskiego ugrupowania działającego na terenie 
miasta Izium. Aby zatrzymać tempo ukraińskiej kontrofensywy, wojsko rosyjskie wysadziło 
trzy mosty na rzece Doniec Siewierskij. 
Wycofanie się wojsk rosyjskich z Charkowa doprowadził do zaprzestania ostrzału 
artyleryjskiego miasta. Jednocześnie w regionie dochodzi do ataków rakietowych na 
infrastrukturę cywilną. W szczególności 13 maja zaatakowano Dom Kultury w Dergaczowie, 
w którym mieściła się kwatera główna pomocy humanitarnej i przekazywano pomoc 
humanitarną ludności cywilnej. 
Szef charkowskiej OAW Ołeh Synegubov stwierdził, że Siły Zbrojne Ukrainy również 
rozpoczęły już kontrofensywę w kierunku Izium. Wojska rosyjskie nie były w stanie przebić 
się tutaj przez obronę Sił Zbrojnych Ukrainy i otoczyć siły ukraińskie w Donbasie. 
Dlatego rosyjskie siły zbrojne koncentrują swoje wysiłki na mniejszej operacji w obwodzie 
ługańskim. Rosyjskie wojska starają się otoczyć i schwytać Siewierodonieck. W tym celu 
kontynuowano ataki na miasto Rubiżne i podjęto próbę forsowania rzeki Seversky Doniec i 
dotarcia na tyły oddziałów ukraińskich. W rezultacie rosyjskie siły zbrojne nie były w stanie 
zdobyć przyczółka na przyczółku. Po ciężkich stratach zostali zmuszeni do wycofania się 
na północny brzeg rzeki. 
W warunkach niepowodzeń na froncie nadal trwa intensywny ostrzał Siewierodoniecka, w 
wyniku którego uszkodzeniu uległy m.in. zakłady chemiczne „Azot” i miejscowy szpital. 
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Kierunki Donieck i Zaporoże: 
W obwodzie donieckim sytuacja w Mariupolu pozostaje niezwykle trudna, gdzie na terenie 
zakładu „Azowstal” blokowana jest ukraińska armia i cywile. Rosyjskie wojska ostrzeliwują i 
uderzają w to miejsce przy użyciu strategicznych samolotów. Próby szturmu na zakład 
trwają. 
Na północy regionu wojska rosyjskie nadal posuwają się w kierunku Lymanu. Na całej linii 
frontu trwa ostrzał cywilny i infrastrukturalny. Stały się bardzo intensywne w rejonie 
Awdijiwki, gdzie ostrzelano największą w Europie koksownię. W okresie od 12 do 15 maja 
podczas ostrzału w regionie zginęło 11 cywilów, a 34 zostało rannych. 
Również wojska Federacji Rosyjskiej kontynuują uderzenie ciosów na terytorium obwodu 
zaporoskiego. 12 maja pocisk manewrujący uderzył w chronioną część wyspy Chortytsia w 
mieście Zaporoże. Ostrzał trwa nadal w pobliżu linii frontu - miasto Huliajpole było 
wielokrotnie atakowane. 
 
Kierunek Dniprovski: 
W rejonie dniepropietrowskim odnotowano ataki z użyciem zakazanej amunicji kasetowej, 
w wyniku których obiekt infrastruktury energetycznej został zniszczony. 
Uderzenia rakietowe przeprowadzane są także w innych regionach centralnej Ukrainy. W 
rejonie Połtawy wojska rosyjskie nadal niszczą infrastrukturę. 12 maja rafinerie w 
Kremenczugu zostały ponownie ostrzelane precyzyjnymi pociskami, mimo że w kwietniu 
zostały uszkodzone przez ostrzał rakietowy. W nocy 15 maja przechwycono rakietę 
wycelowaną w miasto Kropywnyckyj. 
 
Kierunki południowy: 
Mimo trwających ataków Sił Zbrojnych Ukrainy, wojska rosyjskie umacniają swoje pozycje 
na czasowo okupowanej Wyspie Węży, która ma strategiczne znaczenie dla kontrolowania 
północno-zachodniej części Morza Czarnego i podejścia do Odessy. 
Trwają ataki wojsk rosyjskich na Mykołajew. Zamiast tego Siły Zbrojne Ukrainy uderzenie 
na pozycje w tymczasowo okupowanym regionie Chersoniu (m.in. w Czarnobajewce). 
 
Kierunek zachodni: 
Rankiem 15 maja wojska rosyjskie rozpoczęły atak rakietowy na terytorium obwodu 
Lwowskiego. Chociaż część pocisków została zestrzelona, zniszczono obiekt znajdujący się 
w powiecie jaworowskim przy granicy z Polską. Na tym obszarze znajduje się poligon 
wojskowy Jaworów, jeden z największych na Ukrainie. 
 
Konfrontacja informacyjna: 
Państwowa Służba Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji informuje, że grupa hakerów 
UAC-0010 (Armageddon), powiązana z rosyjską FSB, przeprowadziła nowy cyberatak na 
Ukrainę, wykorzystując temat okupowanego Chersonia. Rozsyłają prowokacyjne 
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wiadomości e-mail, których otwarcie prowadzi do pobrania złośliwego oprogramowania na 
komputer użytkownika. Rosyjscy hakerzy przeprowadzili też cyberatak na lokalne władze 
we Lwowie. W efekcie skradziono część akt roboczych rady miejskiej. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, według stanu na 13 maja 
liczba ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – od początku inwazji 
rosyjskiej na dużą skalę – wynosi 7389 osób (3573 zabitych i 3816 rannych). 
Rankiem 15 maja na Ukrainie w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej rannych zostało 
ponad 647 dzieci. Według oficjalnych danych zginęło 227 dzieci, a ponad 420 zostało 
rannych. Według ukraińskich władz od początku konfliktu na dużą skalę rosyjskie wojsko 
uprowadziło ponad 2389 ukraińskich dzieci. Policja Narodowa otrzymała apelacje w sprawie 
1214 zaginionych dzieci. Informacje mają charakter wstępny - liczba ofiar może być wyższa, 
ponieważ oczekuje się potwierdzenia nowych doniesień z czasowo okupowanych 
terytoriów. 
W Mariupolu trwa katastrofa humanitarna. Około 600 rannych Ukraińców przebywa w 
oblężonych zakładach „Azowstal” bez wody, żywności i lekarstw. Rosyjskie wojsko 
nieustannie ostrzeliwuje fabrykę wszelkiego rodzaju bronią. W wyniku ostrzału sala 
operacyjna została zablokowana, co uniemożliwia ludziom zapewnienie właściwej opieki 
medycznej. Miasto jest zagrożone epidemią na dużą skalę z powodu braku wody, usług 
medycznych i ofiar na dużą skalę, ponieważ setki ciał wciąż znajdują się pod gruzami. 
Zdjęcia satelitarne wykazały znaczny wzrost skali masowych pochówków na obrzeżach 
Mariupola. Według różnych szacunków rosyjskie wojsko próbuje ukryć śmierć ponad 20 000 
mieszkańców Mariupola, chowając ich w masowych grobach. 
Na tymczasowo okupowanych terytoriach wojska rosyjskie nadal przeprowadzają 
przymusową mobilizację, a nawet kobiety w wieku od 18 do 45 lat są rejestrowane. 
Przymusowa mobilizacja wskazuje na brak zasobów ludzkich w ORDLO i narusza 
Konwencję Genewską dotyczącą ochrony osób cywilnych w czasie wojny. 
Trwa ocena zniszczeń dokonanych przez rosyjskie wojsko. W wyniku bombardowań na 
Ukrainie uszkodzeniu uległo 1721 placówek oświatowych, z których 139 zostało całkowicie 
zniszczonych. Wśród zniszczonych szkół znajduje się 25 szkół specjalnych dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obwodowa Administracja Wojskowa Czernihowa 
zgłasza ponad 3500 zniszczonych i uszkodzonych budynków w regionie, z czego około 80% 
to budynki mieszkalne. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Ukraina szacuje straty i koszty spowodowane rosyjską agresją. Według ministra finansów 
Serhija Marczenko wymuszone wydatki Ukrainy na wojnę z Rosją wynoszą około 8,3 
miliarda dolarów. 
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Wsparcie finansowe partnerów pomaga przezwyciężyć nadmierną presję na gospodarkę 
narodową i normalizować sytuację gospodarczą. Komisja Europejska podjęła decyzję 
niezbędną do udzielenia Ukrainie drugiej transzy programu pomocy makrofinansowej w 
sytuacjach kryzysowych. Oczekuje się, że do 20 maja na Ukrainę trafi 600 mln euro. 
Wspólnota Europejska jest również zainteresowana wzmocnieniem bezpieczeństwa 
żywnościowego Ukrainy i gotowa jest wspierać jej sektor rolny. W szczególności 12 maja 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju otrzymał informację, że dwa banki i jedna firma 
otrzymały kredyt w wysokości 53,25 mln euro na wzmocnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego w czasie wojny na Ukrainie. Komisja Europejska z kolei przedstawiła plan 
działania, który ma pomóc Ukrainie wznowić eksport produktów rolnych w obliczu rosyjskiej 
blokady ukraińskich portów. Niemieckie Ministerstwo Żywności wyraziło zamiar otwarcia 
własnego przedstawicielstwa na Ukrainie. 
W obliczu rosyjskiej agresji władze ukraińskie podejmują pilne działania mające na celu 
oddanie na służbę państwowych aktywów i kapitału bezpośrednio związanych z Rosją lub 
jej agentami. Premier Denis Szmygal poinformował, że gabinet ministrów podjął decyzję o 
przekazaniu „Naftohazowi” 172 stacji benzynowych podłączonych do sieci Glusco Wiktora 
Medwedczuka. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony podjęła decyzję o 
nacjonalizacji praw korporacyjnych ukraińskich banków należących do rosyjskich instytucji 
bankowych („Międzynarodowy Bank Rezerw” – rosyjski Sbierbank; Prominvestbank – 
rosyjski „Wnieszekonombank”). 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Przedstawiciele władz ukraińskich kontynuują nawiązywanie dialogu z partnerami 
zagranicznymi w celu koordynowania i wzmacniania wspólnych działań mających na celu 
przeciwdziałanie rosyjskiej agresji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał 
telefonicznie z prezydentem Finlandii Sauli Niinisto i prezydentem Słowacji Zuzanną 
Chaputovą, omawiając współpracę w sferze obronności, integrację Ukrainy z UE i 
zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Premier Ukrainy Denis Szmygal rozmawiał o współpracy 
w sferze finansowej i integracji europejskiej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą 
von der Leyen oraz wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem. 
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba wziął udział w spotkaniu ministrów 
spraw zagranicznych krajów G7 w Niemczech. W wyniku spotkania przyjęto wspólny 
komunikat, w którym państwa potwierdziły niezachwiane poparcie Ukrainy w walce z 
rosyjską agresją i wezwały Rosję do zakończenia wojny agresji. W oświadczeniu zwraca się 
również uwagę na kryzys żywnościowy wywołany blokowaniem ukraińskiego eksportu 
rolnego. Ukraina zaproponowała utworzenie Organizacji Głównych Krajów Eksportujących 
Zboże na Świecie. Ponadto G7 planuje zapewnić Ukrainie 30 miliardów dolarów wsparcia 
finansowego w czasie wojny. 
Dmytro Kuleba potwierdził również, że Niemcy przekażą Ukrainie ciężkie uzbrojenie, w tym 
jednostki artylerii samobieżnej, które są już szkolone przez ukraińskie wojsko. 
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Stany Zjednoczone pozostają ważnym partnerem Ukrainy. Do Kijowa przybyła delegacja 
izby wyższej Kongresu USA na czele z przywódcą mniejszości republikańskiej w Senacie 
Mitchellem McConnellem. Senatorowie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem 
Zełenskim, potwierdzając ponadpartyjne poparcie Kongresu USA dla Ukrainy. W 
rozmowach z nimi Zełenski wezwał do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i uznania Rosji za 
sponsora terroryzmu. 
Sankcje nałożone na Federację Rosyjską stopniowo się rozszerzają. W szczególności 
Łotwa dodała kolejnych 102 obywateli Rosji do listy osób non-grata, w tym przedstawicieli 
kultury, którzy popierają rosyjską inwazję na Ukrainę. Wielka Brytania nałożyła sankcje na 
krewnych i bliskich współpracowników prezydenta Rosji Władimira Putina. 
Ukraiński zespół Kałusz Orchestra zwyciężył w konkursie piosenki „Eurowizja – 2022”, 
zdobywając rekordową liczbę punktów w głosowaniu publiczności. Po swoim występie 
śpiewacy wezwali światową społeczność do uratowania obrońców Mariupola, którzy od 2,5 
miesiąca kontynuują opór otoczony przez wojska rosyjskie. 
 
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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