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SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie kontynuują aktywne działania ofensywne, aby zdobyć cały obwód 
ługański. Atakują miasto Siewierodonieck, próbując odciąć chroniącą je ukraińską grupę. 
Ataki trwają nadal na północy regionu Doniecka i pobliżu miasta Donieck. Zamiast tego Siły 
Zbrojne Ukrainy próbują kontratakować w kierunku Chersoniu. 

Kierunki Czernihów i Sumy: 
Armia rosyjska kontynuuje systematyczne ostrzał moździerzy i osad artyleryjskich 
graniczących z Rosją. Najintensywniejsze ciosy zadawane są na terenie regionu Sumy. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
Po kontrofensywie ukraińskich sił zbrojnych na północ od Charkowa intensywność ostrzału 
miasta spadła. Ale rosyjskie wojsko próbuje utrzymać się w tym kierunku i nadal uderza w 
regionalne centrum. 26 maja Charków został ostrzelany z dział dużego kalibru i MLRS. W 
mieście zginęło 9 osób, a 19 zostało rannych. 
W obwodzie ługańskim trwają walki o Siewierodonieck. Szef administracji wojskowo-
cywilnej miasta, Ołeksandr Striuk, powiedział, że rosyjskie wojsko zajęło dwie trzecie 
obwodu miasta. Według szefa Ługańskiej OAW Siewierodonieck nadal nie jest odcięty. 
Należy zauważyć, że w ostatnich dniach wokół autostrady Bachmut-Lysyczańsk toczą się 
aktywne działania wojenne. W dniach 27-28 maja wojska rosyjskie zbliżyły się do trasy i 
miały okazję strzelić do kluczowego połączenia, utrudniając zaopatrzenie jednostek Sił 
Zbrojnych Ukrainy i dostawę towarów humanitarnych. 29 maja szef Ługańskiej Obwodowej 
Administracji Wojskowej Serhij Hajdaj poinformował, że przy pomocy posiłków Sił Zbrojnych 
Ukrainy rosyjskie siły zbrojne zostały wycofane z trasy. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Na północy obwodu donieckiego wojska rosyjskie zdobyły miasto Lyman. Jednostki 
ukraińskie przeniosły się na nowe pozycje w sposób zorganizowany. Wojsko rosyjskie 
kontynuuje ofensywę w kierunku Bachmuta, aby zakłócić logistykę Sił Zbrojnych Ukrainy w 
Siewierodoniecku. Walki trwają w rejonie Awdijiwki, gdzie wojska rosyjskie aktywnie 
wykorzystują artylerię i samoloty do atakowania osiedli. Łącznie w regionie 26-29 maja 
zginęło co najmniej 14 cywilów, a ponad 12 zostało rannych. 
Nadal trwa ostrzał cywilnej infrastruktury na linii frontu w obwodzie Zaporoskim. 
 
Kierunek Dniprovski: 
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Wojska rosyjskie nadal atakują obiekty wojskowe w środkowej Ukrainie. 27 maja pocisk 
Iskander uderzył w koszary Gwardii Narodowej w obwodzie dniepropietrowskim. Według 
szefa Dnipro TRO Giennadija Korbana w strajku zginęło 10 osób, a około 35 zostało 
rannych. 28 maja na Krzywy Róg doszło do ataku rakietowego. Dwie rakiety zniszczyły 
zakład przemysłowy w mieście. Mimo uderzeń rakietowych Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą 
udane kontrataki na południe od Krzywego Rogu. 
 
Kierunki południowy: 
Jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy rozpoczęły ofensywę w kierunku Chersoniu. Według Sztabu 
Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy zmusili wojska rosyjskie do wycofania się na niektóre 
części frontu. 
Trwają ataki na osiedla w pobliżu linii frontu, w tym na dzielnice mieszkalne Mykołajewa i 
inne miasta obszaru. Również w nocy 30 maja wojska rosyjskie wystrzeliły dwa pociski na 
most nad ujściem Dniestru w rejonie Odessy, wcześniej uszkodzony w wyniku ataków. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na dzień 
27 maja liczba ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy od początku inwazji rosyjskiej na dużą 
skalę wyniosła 8766 (4031 zabitych i 4735 rannych). Rankiem 29 maja w wyniku zbrojnej 
agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie rannych zostało ponad 682 dzieci (242 dzieci, a 440 
zostało rannych). 
W wyniku działań wojennych w niektórych regionach Ukrainy pogarszają się warunki 
humanitarne. Na wschodzie i południu Ukrainy występują zakłócenia na dużą skalę w 
dostawach energii elektrycznej, wody i gazu. Obwody południowy i wschodni mają 
najwyższy odsetek gospodarstw domowych doświadczających niedoborów żywności. 
Sytuacja humanitarna w tymczasowo okupowanym Mariupolu pozostaje krytyczna, w tym 
brak stabilnych dostaw energii, wody i gazu. Miasto jest na skraju katastrofy ekologicznej i 
wybuchu chorób zakaźnych. 
Krytyczna jest sytuacja w Siewierodoniecku, wokół którego toczą się aktywne działania 
wojenne. Według stanu na 20 maja w mieście przebywało około 15 000 cywilów. W raporcie 
Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej stwierdzono, że miejski szpital był 
wielokrotnie atakowany i w rezultacie mógł zapewnić jedynie ograniczoną opiekę medyczną 
w czasie, gdy zapotrzebowanie na nie rosło z powodu ciągłych ostrzałów. Dostarczenie 
pomocy humanitarnej do miasta i ewakuację ludności cywilnej utrudnia zniszczenie 
ważnego mostu, przez który wykonano połączenia transportowe. 
Sytuacja w zakresie praw człowieka na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy 
pozostaje trudna. Brakuje informacji na temat warunków pobytu i przestrzegania praw 
cywilnych Ukraińców deportowanych do Rosji. W ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie wojsko 
przymusowo deportowało blisko 3000 mieszkańców Mariupola, w tym ponad 300 dzieci. Po 
przefiltrowaniu mają zostać deportowani do Rosji. 
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Między 24 lutego a 29 maja WHO odnotowała 263 ataki na ukraińskie placówki służby 
zdrowia (w tym ataki na placówki służby zdrowia, transport, personel, pacjentów i 
magazyny). W rezultacie 59 osób zostało rannych, a 75 zmarło. Problem jest szczególnie 
istotny w obwodach ługańskim, czernihowskim, chersońskim i donieckim. 
Ukraińskie instytucje edukacyjne również są nadal niszczone przez działania wojenne. 
Dostęp do nauki online jest utrudniony w regionach dotkniętych konfliktami. 
Ukraińskie wojsko uwolnione z rosyjskiej niewoli zgłosiło tortury i maltretowanie przez 
rosyjskie siły zbrojne (m.in. bicie, wstrząsy elektryczne i nieznane narkotyki, brak pierwszej 
pomocy itp.). 
 
Opór 
29 maja kilkudziesięciu mieszkańców tymczasowo okupowanego Melitopola w obwodzie 
zaporoskim zorganizowało proukraiński wiec. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Według doradcy prezydenta Oleha Ustenka Ukraina ma wystarczające rezerwy zboża, aby 
do końca 2022 roku zaspokoić popyt krajowy i światowy, pod warunkiem, że wszelkie 
działania wojenne na Morzu Czarnym ustaną. 
Stany Zjednoczone pomagają w odbudowie potencjału gospodarczego ukraińskiego 
przemysłu metalurgicznego. 27 maja służba prasowa Białego Domu poinformowała, że Joe 
Biden podpisał dekret znoszący dodatkowe 25% cła nałożonego przez poprzednią 
administrację na import ukraińskiej stali. 
Według Ministerstwa Gospodarki Ukrainy, wśród przedsiębiorstw, które wzięły udział w 
programie relokacji, relokację zakończyło już 601 instytucji; 390 z nich wznowiło już prace 
na nowych lokalizacjach w zachodnich regionach kraju. 
Ministerstwo Gospodarki stara się zwiększyć stabilność makrofinansową na Ukrainie, 
przyciągając dodatkowe dochody z wymiany walut. W szczególności po spotkaniu z 
sekretarz stanu ds. handlu międzynarodowego Wielkiej Brytanii Ann-Marie Trevelyan, 
minister gospodarki Ukrainy Julia Svyrydenko spodziewa się, że zerowa stawka celna na 
eksport ukraińskich towarów do Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać na początku 
czerwca. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Przedstawiciele władz ukraińskich nadal prowadzą aktywny dialog polityczny i 
dyplomatyczny z partnerami na temat wzmocnienia międzynarodowego wsparcia dla 
Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z premierem Wielkiej 
Brytanii Borisem Johnsonem, premierem Włoch Mario Draghim i premierem Holandii 
Markiem Rutte. Prezydent poinformował swoich rozmówców o sytuacji na froncie. Strony 
rozmawiały o wzmocnieniu wsparcia obronnego, dostawach paliw, zapobieganiu 
międzynarodowemu kryzysowi żywnościowemu oraz członkostwu Ukrainy w UE. 
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26 maja premier Republiki Finlandii Sanna Marin złożyła oficjalną wizytę w Kijowie. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z nią i podziękował rządowi oraz 
narodowi Finlandii za sankcje wobec Rosji oraz pomoc obronną, finansową i humanitarną. 
Strony omówiły kluczowe aspekty przyszłego członkostwa Ukrainy w UE, kompleksowe 
prace nad odbudową Ukrainy, a także politykę sankcji wobec Rosji. Ponadto Sanna Marin 
spotkała się z premierem Ukrainy Denisem Szmygalem. Strony podpisały porozumienie w 
sprawie finansowego wsparcia reformy szkolnictwa na Ukrainie przez Finlandię. 
Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba przeprowadził rozmowę telefoniczną z 
minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonną. Podczas rozmowy ministrowie 
omówili zaostrzenie sankcji wobec Rosji, w tym embargo na ropę naftową oraz przyznanie 
Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE. Dmytro Kuleba w rozmowie telefonicznej 
z Wysokim Przedstawicielem UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josepem 
Borrellem omówił także dalsze europejskie sankcje wobec Rosji. 
Ukraina nadal otrzymuje wsparcie wojskowe od zachodnich partnerów. Polska przekazała 
Siłom Zbrojnym Ukrainy 18 jednostek artylerii samobieżnej Krab i przeszkoliła już 100 
ukraińskich artylerzystów do pracy z tym sprzętem. Trwają negocjacje w sprawie 
dostarczenia US MLRS na Ukrainę. Według The Wall Street Journal i The New York Times 
porozumienie w tej sprawie zostało już osiągnięte, a odpowiednia broń zostanie włączona 
do kolejnego pakietu pomocy wojskowej. 
Nadal napływa bezpośrednia pomoc finansowa od partnerów. Niemcy zapowiedziały 
dotację dla Ukrainy w wysokości 1 mld euro. 
W pozyskiwanie środków na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy zaangażowana jest ludność 
krajów partnerskich Ukrainy.W ciągu trzech dni Litwie udało się zebrać 5 mln euro, które 
zostaną przeznaczone na zakup bezzałogowego statku powietrznego Bayraktar TB2. 
Ukraina rozpoczęła kampanię komunikacyjną „Ogarnij Ukrainę. Wzmocnij Unię”, której 
celem jest wsparcie w procesie integracji europejskiej – w szczególności uzyskania statusu 
kandydata do UE. Gabinet Ministrów Ukrainy poparł projekt zmian w Kodeksie Celnym, 
które są niezbędne do korzystania z skomputeryzowanego systemu tranzytowego NCTS na 
drodze do „zwolnienia celnego” z UE. 
Po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na dużą skalę prezydent Ukrainy Wołodymyr 
Zełenski opuścił obwód kijowski i złożył roboczą wizytę w Charkowie. Zełenski odbył 
spotkania z władzami miasta i obwodu charkowskiego, gdzie wysłuchał doniesień o sytuacji 
w regionie, gdzie trwają aktywne działania wojenne. Zwolnił też szefa Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie charkowskim za zaniedbanie wykonywania 
obowiązków służbowych. 
W obliczu narastającej krytyki wierzących, potępiających poparcie Patriarchatu 
Moskiewskiego dla rosyjskiej agresji na Ukrainę, odbyło się spotkanie Ukraińskiego Kościoła 
Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, nie zgadzając się ze stanowiskiem patriarchy 
Cyryla Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Decyzja Rady podkreśla niezależność 
Kościoła działającego na Ukrainie. W praktyce nie oznacza to jednak zmiany jej statusu 
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wobec Moskwy. W ten sposób stara się uspokoić opinię publiczną i powstrzymać 
intensyfikację procesu przechodzenia własnych parafii do Cerkwi Prawosławnej Ukrainy. 
Ukraiński zespół muzyczny Kalush Orchestra sprzedał na aukcji puchar, który wygrał 
Eurowizję-2022. Dzięki temu muzycy zdołali zebrać 900 tysięcy dolarów, które zostaną 
przeznaczone na zakup bezzałogowych statków powietrznych dla ukraińskich sił zbrojnych. 
 
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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