
 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

16.05 – 18.05.2022 r.  

Stan na 8:00 19 maja 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Walka na froncie staje się pozycyjna, pomimo lokalnych taktycznych sukcesów wojsk 
rosyjskich na wschodniej Ukrainie. Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują wyzwalanie niektórych 
osiedli na północy i wschodzie Charkowa, czasami popychając wojska rosyjskie do granicy 
państwa. Wojska rosyjskie uderzają w obiekty infrastrukturalne na Ukrainie, nasilając ataki 
na poligon. 

Kierunki Czernihów i Sumy: 
Trwa ostrzał przygranicznych okręgów Czernihowa i Sumy. Według danych Państwowej 
Straży Granicznej dopiero 18 maja odnotowano siedem ostrzałów przez Federację 
Rosyjską na odpowiednie terytoria. 
Ponadto rankiem 17 maja wojska rosyjskie zaatakowały wieś Desna w obwodzie 
czernihowskim, gdzie znajduje się ośrodek szkoleniowy Sił Zbrojnych Ukrainy.W wyniku 
ostrzału zginęło 11 osób, a 14 zostało rannych. W regionie Sumy 17 maja kilka celów 
cywilnych zostało trafionych rakietami. W szczególności rosyjskie wojsko ostrzeliło miasto 
Ochtyrka, w którym rannych zostało co najmniej 5 osób. 
17 maja na północy regionu Sumy rosyjska grupa dywersyjno-rozpoznawcza próbowała 
przekroczyć granicę państwa. Incydent świadczy o rozpraszających manewrach rosyjskich 
sił zbrojnych, które w ten sposób starają się uniemożliwić przeniesienie rezerw Sił 
Zbrojnych Ukrainy na obszary aktywnych działań wojennych na wschodzie. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
Na terytorium obwodu charkowskiego trwa kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojska 
rosyjskie próbowały uniemożliwić jednostkom ukraińskim przekroczenie granicy 
państwowej i forsowanie rzeki Seversky Doniec. Mimo to jednostkom Sił Zbrojnych 
Ukrainy udało się wyzwolić przynajmniej jedną osadę w obwodzie charkowskim. 
W kierunku Izium rosyjskie wojsko wznowiło ataki, aby dotrzeć do miasta Słowiańsk, tyły 
sił ukraińskich broniących się w obwodzie ługańskim i północnym donieckim. 
W obwodzie ługańskim walki toczą się na całej linii frontu. Wojska rosyjskie 
skoncentrowały swoje wysiłki na ofensywie, której celem jest zdobycie miasta 
Siewierodonieck, które po zdobyciu Ługańska w 2014 roku pełni funkcję regionalnego 
centrum. Trwają intensywne ostrzały miasta, w wyniku których giną cywile (dopiero 16 
maja 2022 r. w Siewierodoniecku zginęło co najmniej 10 osób). 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
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Walki trwają na całej linii frontu w obwodzie donieckim. Walka jest szczególnie aktywna w 
obwodzie Łyman (na północy regionu) i Awdijiwce (niedaleko Doniecka). Trwa blokada 
garnizonu Mariupol na terenie zakładu „Azovstal” i trwa ostrzał tego obiektu. 
Wojska rosyjskie kontynuują naloty i niszczą infrastrukturę cywilną regionu. Szef 
Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko powiedział, że jedna ze 
szkół w mieście Awdijiwka została całkowicie zniszczona w wyniku ostrzału. 
W dniach 16-18 maja w regionie zginęło 26 cywilów, a 19 zostało rannych. 
W rejonie Zaporoża wojska rosyjskie nie prowadziły aktywnych działań ofensywnych, ale 
nadal prowadziły ostrzał infrastruktury cywilnej w pobliżu linii frontu. Zaporiżska OAW 
informuje, że Siły Zbrojne Ukrainy zakończyły budowę dwóch linii fortyfikacji do obrony 
miasta. 
 
Kierunek Dniprovski: 
18 maja obwód dniepropietrowski ponownie został uderzony rakietą przez rosyjskie 
wojsko, które próbuje zniszczyć infrastrukturę transportową regionu. Monitorowane są 
zamiary Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej dotyczące niedopuszczenia do przenoszenia 
rezerw Sił Zbrojnych Ukrainy i zagranicznej pomocy wojskowej do strefy działań 
wojennych. 
 
Kierunki południowy: 
Wojska rosyjskie nadal atakują infrastrukturę transportową i inne cele strategiczne w 
regionie Odessy. Uderzenia rakietowe ponownie przeprowadzono na uszkodzonym już 
moście kolejowym nad ujściem ujścia Dniestru. Atak z 16 maja dotknął również obiekty 
turystyczne. 
Na linii frontu w pobliżu granicy administracyjnej obwodu Chersońskiego z obwodami 
Mykołajowskim i Dniepropietrowskim trwa ostrzał. W szczególności, 18 maja, konwój 
cywilny został ostrzelany, zabijając 3 osoby i raniąc 6 innych. Miasto Mykołajew również 
pozostaje celem ataków. Wojska rosyjskie używają zakazanej amunicji kasetowej, aby 
uderzyć w nią. 
 
Kierunek zachodni: 
Wojska rosyjskie nadal atakują infrastrukturę wojskową znajdującą się w obwodzie 
Jaworowskim obwodu Lwowskiego. W nocy 17 maja jeden z obiektów wojskowych został 
ponownie ostrzelany. Część pocisków została zneutralizowana przez ukraińskie siły 
przeciwlotnicze, ale wrak jednego pocisku uszkodził infrastrukturę kolejową. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka według stanu na 18 maja 
liczba ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – od początku inwazji 
rosyjskiej na dużą skalę – wynosi 7964 osoby (3778 zabitych i 4186 rannych). 
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Do rana 18 maja w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rannych zostało 
ponad 653 dzieci. Według oficjalnych danych zginęło 229 dzieci, a ponad 424 zostało 
rannych. 
Sytuacja humanitarna na terenach czasowo okupowanych przez wojska rosyjskie pozostaje 
stabilna. W regionie Chersoniu brakuje leków i żywności (zwłaszcza żywności dla 
niemowląt). Pomoc humanitarna z Ukrainy przychodzi z trudem – rosyjskie wojsko 
zatrzymuje ją na punktach kontrolnych lub wywozi. 
Dotyczy to również osad, które znajdują się bezpośrednio w strefie walki lub znajdują się w 
pobliżu linii frontu. W niektórych społecznościach terytorialnych nie ma dostaw prądu, gazu 
i wody. W okolicach Mykołajewa od połowy kwietnia problem braku wody pitnej jest dotkliwy. 
Ze względu na uszkodzenia systemu wodociągowego dniepro-mykołajowskiego w wyniku 
działań wojennych, potrzeby ludzi zaspokaja tylko woda z importu. 
Światowa Organizacja Zdrowia wyraziła zaniepokojenie sytuacją epidemiologiczną w 
Mariupolu. Choroby zakaźne, takie jak cholera, mogą się rozprzestrzeniać z powodu 
uszkodzenia systemu zaopatrzenia w wodę. 
Na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy trwają uprowadzenia obywateli Ukrainy. W 
samym regionie Zaporoża 117 osób nadal jest przetrzymywanych jako zakładnicy. 
Rozpoczęła się operacja ewakuacji rannych żołnierzy z garnizonu Mariupol, który broni na 
terenie zakładu „Azowstal”. 16 maja 264 żołnierzy ukraińskich (w tym 53 ciężko rannych) 
zostało wywiezionych na terytorium ORDLO pod kontrolą rosyjskich sił zbrojnych. Oczekuje 
się, że będą mogli wrócić na terytorium kontrolowane przez Ukrainę w ramach procedury 
wymiany jeńców wojennych. Otwarta pozostaje kwestia aktualnych warunków pobytu i 
późniejszej wymiany bojowników. Międzynarodowa organizacja praw człowieka Amnesty 
International wyraziła już zaniepokojenie dalszym rozwojem wydarzeń z ewakuowanymi, 
którzy de facto zostali jeńcami wojennymi na czasowo okupowanym terytorium. 
Przedstawiciele władz rosyjskich chcą wykluczyć z ewentualnej wymiany żołnierzy Pułku 
„Azow”, który ma zostać uznany za organizację terrorystyczną. 
Rada Miasta Mariupol poinformowała o zagrożeniu katastrofą ekologiczną nad Morzem 
Azowskim. Bombardowanie „Azovstalu” może uszkodzić obiekt techniczny, który 
zatrzymuje dziesiątki tysięcy ton stężonego roztworu siarkowodoru. Wyciek tej cieczy może 
spowodować nieodwracalne szkody dla flory i fauny Morza Azowskiego, a następnie 
niebezpieczne substancje mogą dostać się do Morza Czarnego i Morza Śródziemnego. 
Burmistrz Mariupola Wadym Bojczenko wezwał do natychmiastowego przyjęcia 
międzynarodowych ekspertów i przedstawicieli ONZ w celu zbadania sytuacji i zapobieżenia 
katastrofie ekologicznej na światowym poziomie. 
Human Rights Watch prowadzi dochodzenie w sprawie egzekucji, tortur i innych zbrodni 
wojennych popełnionych przez wojska rosyjskie w obwodach kijowskim i czernihowskim od 
końca lutego do początku kwietnia 2022 r. W kwietniu przedstawiciele organizacji odwiedzili 
17 osiedli w tych regionach, gdzie stwierdzili 22 egzekucje, 9 innych nielegalnych zabójstw, 
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6 możliwych wymuszonych zaginięć i 7 przypadków tortur. 21 cywilów poinformowało, że 
rosyjskie wojsko nielegalnie przetrzymywało ich w nieludzkich i poniżających warunkach. 
Zaktualizowano informacje o liczbie ofiar wśród ludności cywilnej obwodu kijowskiego, które 
zginęły podczas czasowej okupacji poszczególnych jego obwodów. Szef głównego wydziału 
policji państwowej obwodu kijowskiego Andrij Nebytow poinformował, że na dzień 18 maja 
w regionie znaleziono ciała 1288 cywilów. Dodał, że liczba ta nie jest ostateczna, ponieważ 
funkcjonariusze organów ścigania nadal znajdują pochówki osób podczas inspekcji 
terytoriów. 
 
Opór 
Na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy rozwija się ruch partyzancki. Po południu 
18 maja w tymczasowo okupowanym Melitopolu zarejestrowano strzelaniny i wybuchy. 
Zaporiżska OAW poinformowała, że nieznani ludzie zdetonowali granat w pobliżu biura 
rosyjskiego komendanta. Zwierciadło Tygodnia poinformowało, że wysadzony został 
rosyjski pociąg pancerny, co może wskazywać na sabotaż. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy poinformowała o dynamice handlu ukraińskiego w 
wyniku zakrojonej na szeroką skalę inwazji rosyjskiej. W tym roku wolumeny wyrównane 
sezonowo w marcu spadły o 57,9% w porównaniu do lutego, a import o 75,8%. 
Ukraina pracuje nad zapewnieniem eksportu zboża w obliczu blokowania ukraińskich 
portów. 16 maja służba prasowa Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności poinformowała, że 
Ukraina i Polska podpisały wspólne oświadczenie w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. 
Państwa zgodziły się na uproszczenie kontroli weterynaryjnej ładunków tymi produktami. 
Rząd stara się ustabilizować rynek paliw. 17 maja minister gospodarki Julia Svyrydenko 
poinformowała, że Centrala Operacyjna przy Gabinecie Ministrów podjęła decyzję o 
czasowym odstąpieniu od państwowej regulacji cen benzyny i oleju napędowego, co 
doprowadziłoby do przewidywanego wzrostu cen paliw o 50-60%. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Agresja Rosji przekształciła cały system bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. W 
obliczu rosyjskiego zagrożenia 18 maja Szwecja i Finlandia, kraje, które przez długi czas 
pozostawały neutralne, złożyły wnioski o członkostwo w NATO. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadal informuje przywódców zagranicznych o 
sytuacji w kraju w obliczu rosyjskiej agresji i prowadzi negocjacje w celu rozwiązania 
wspólnych problemów. Przeprowadził rozmowy telefoniczne z kanclerzem Niemiec Olafem 
Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, aby omówić zaostrzenie sankcji 
wobec Rosji, perspektywy procesu negocjacyjnego oraz wsparcie obronne Francji i 
Niemiec. Podczas rozmowy telefonicznej z nowo wybranym prezydentem Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich Muhammadem ibn Zayedem ibn Sultanem Al Nahyanem omówili 
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możliwość dostaw paliwa na Ukrainę i zaangażowania Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
w powojenną odbudowę państwa. Zełenski przeprowadził także rozmowy z dyrektor 
zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą na temat 
finansowego wsparcia ukraińskiej gospodarki. 
Departament Stanu USA uruchomił program gromadzenia i analizy dowodów zbrodni 
wojennych Rosji na Ukrainie – Obserwatorium Konfliktów. Program będzie analizować i 
przechowywać dostępne informacje (zdjęcia satelitarne, dane z sieci społecznościowych) 
do dalszego wykorzystania jako dowody w dochodzeniach. Ponadto 42 przedstawicieli 
Międzynarodowego Trybunału Karnego przybyło na Ukrainę 17 maja w celu zbadania 
zbrodni popełnionych przez rosyjskie wojsko. 
Partnerzy międzynarodowi zwiększają wsparcie obronne Ukrainy. Zgodnie z wynikami 
spotkania ministra spraw zagranicznych Dmytro Kuleby z ministrem obrony Holandii Kaisą 
Ollongren planowane jest dostarczenie dodatkowej broni na Ukrainę. Niemcy są gotowe 
przekazać Ukrainie 7 dział przeciwlotniczych Panzerhaubitz 2000, dział przeciwlotniczych 
Gepard, granatników i innego sprzętu wojskowego. Portugalia przekaże Ukrainie kolejne 
160 ton pomocy, w tym wojskowej. 
Rośnie również pomoc finansowa ze strony społeczności światowej. Rada Ministrów Unii 
Europejskiej zatwierdziła przyznanie Ukrainie dodatkowej pomocy w wysokości 500 mln 
euro na zakup sprzętu wojskowego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der 
Leyen poinformowała, że struktura zaproponowała Ukrainie nową pomoc makrofinansową 
o wartości do 9 mld euro. Komisja Europejska zaproponowała również stworzenie 
mechanizmu „OdbudujUkraina”, w ramach którego UE będzie wspierać powojenną 
odbudowę Ukrainy. Szefowa Narodowej Agencji Służby Cywilnej Natalia Alyushina 
poinformowała, że Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju sfinansuje pracę aparatu 
państwowego Ukrainy kwotą 492 mln USD. 17 maja premier Denis Szmygal zapowiedział, 
że rząd niemiecki przekaże na wsparcie Ukrainy 150 mln euro. Japonia udzieli Ukrainie 
dodatkowych 300 mln USD pomocy kredytowej, więc łączna kwota pożyczek z tego kraju 
wyniesie 600 mln USD. 
Ponadto najbardziej rozwinięte gospodarki Grupy Siedmiu (G7) przygotowują nowy 
zakrojony na szeroką skalę pakiet pomocy gospodarczej dla Ukrainy w wysokości 15 mld 
USD, aby zrekompensować straty poniesione przez rosyjską inwazję. 
Ukraina przygotowuje się do długiego konfliktu z Rosją. Prezydent Wołodymyr Zełenski 
przedstawił kilka ustaw, zgodnie z którymi proponuje wydłużenie stanu wojennego i terminu 
mobilizacji powszechnej z 25 maja o kolejne 90 dni, czyli do początku sierpnia. 
 
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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