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Wolters Kluwer Polska udostępnił serwis Prawo.pl w języku ukraińskim 

Wolters Kluwer Polska, wydawca serwisu Prawo.pl, uruchomił specjalną sekcję aktualności 
"Pomoc prawna dla Ukrainy" kierowaną zarówno dla osób bezpośrednio dotkniętych 
kryzysem wywołanym agresją Rosji na Ukrainę, jak i do osób niosących pomoc uchodźcom. 
Trafia tu codziennie mnóstwo artykułów, które w praktyczny i przystępny sposób 
wyjaśniają kwestie związane z pobytem w Polsce, uzyskaniem pomocy prawnej i socjalnej 
oraz świadczeń zdrowotnych. Wszystkie treści są dostępne po polsku i ukraińsku. 

Aktualnie w serwisie znajduje się około 100 tekstów dotyczących pomocy Ukrainie i jej 
obywatelom i codziennie pojawiają się nowe. Od chwili uruchomienia sekcji została ona 
odwiedzona już ponad 200 tys. razy. 

Reagując na obecną sytuację, wszystkie informacje publikowane w serwisie Prawo.pl z 
tagiem "Ukraina" trafiają w jedno miejsce: Юридична допомога для України - Pomoc 
prawna dla Ukrainy. Na łamach serwisu na bieżąco informujemy, jak i gdzie zgłaszać chęć 
pomocy Ukraińcom, wskazujemy prawników udzielających wsparcia pro bono, relacjonujemy 
kroki prawne podejmowane przez rząd – dotyczące m.in. statusu i świadczeń dla uchodźców 
oraz międzynarodowych działań i sankcji. Postulujemy także zmiany w prawie – istotne dla 
przyjeżdżających do nas obywateli Ukrainy, ale także dla wspierających ich osób i firm. Z 
artykułów kierujemy do przepisów prawnych oraz dokumentów w LEX. Ponadto wspieramy 
Ukraińców, którzy narażeni są na dezinformację, rzetelnymi analizami prawnymi 
dotyczącymi m.in. statusu uchodźcy, pracy, spraw administracyjnych, zdrowotnych czy 
świadczeń społecznych. 
 
4 marca, w serwisie pojawiła się dodatkowa funkcjonalność: Przetłumacz na ukraiński. 
Wystarczy jedno kliknięcie, aby obywatele Ukrainy mogli przeczytać w ojczystym języku 
praktyczne, merytoryczne informacje prawne.  
 
- Jesteśmy nie tylko całym sercem z Ukrainą, ale staramy się pomóc jej obywatelom w 
trudnym czasie - mówi Alicja Pollesch, dyrektor strategiczny i członek zarządu Wolters 
Kluwer Polska. - Dlatego podjęliśmy szereg działań ułatwiających dotarcie do rzetelnych i 
sprawdzonych informacji. Wdrożenie nowej funkcjonalności w serwisie Prawo.pl, to tylko 
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jedna z nich - dodaje. 
 
- Tłumacz na język ukraiński jest dostępny zarówno na stronie głównej serwisu, jak i z 
poziomu sekcji oraz artykułu - mówi Ewa Usowicz, szefowa Prawo.pl -  To ważne, 
bo publikujemy codziennie kilkadziesiąt tekstów prawnych, dotyczących Ukrainy. 
Wspieramy Ukraińców rzetelnymi analizami prawnymi, dotyczącymi m.in. statusu uchodźcy, 
pracy, spraw administracyjnych, zdrowotnych czy świadczeń społecznych. To jest dla nich 
najważniejsze, zwłaszcza że są teraz szczególnie narażeni na dezinformację - dodaje. 
 
Pomoc Prawna dla Ukrainy w serwisie Prawo.pl:   
https://www.prawo.pl/prawo/pomoc-prawna-dla-ukrainy-i-ukraincow,513719.html 
 
Wydawcą serwisu Prawo.pl i LEX jest Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
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