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ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ
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НОМЕР PESEL



Якщо Вам ніде ночувати, якщо Ви голодні, якщо Вам потрібна медична
допомога, то відразу після перетину кордону прямуйте до Пункту прийому.
Якщо Ви не потребуєте негайної допомоги, то можете відразу
ж відправитися в свій пункт призначення на території всієї Польщі. На Вас не
поширюється обов’язок проходження карантину у зв’язку з COVID-19. Для
отримання детальної інформації зателефонуйте за номером 47 721 75 75.

Якщо Ви в’їхали до Польщі легально після дня вторгнення Росії в Україну,
Ваше перебування в Польщі є легальним і не вимагає додаткового
оформлення впродовж 18 місяців з дня початку війни - тобто до 24 серпня
2023 р. Автоматично легальним стане також перебування дитини
народженої в цей час у Польщі. Якщо Ви плануєте залишитися в Польщі
довше, то можете подати заявку на отримання дозволу на тимчасове
перебування строком на 3 роки.
Більш детальна інформація на сайті www.ua.gov.pl.

Якщо Ви хочете скористатися публічними послугами в Польщі, подавайте
заявку про присвоєння Вам ідентифікаційного номера PESEL – це можна
зробити лише особисто в органах місцевої адміністрації або в додаткових
місцях, організованих органами місцевого самоврядування. Варто Вам
також одержати Довірений профіль, який дозволить Вам встановити
в мережі Інтернет контакт з державними установами для вирішення
багатьох Ваших справ. Якщо у Вас є номер PESEL, тоді маєте право
на отримання разової, безповоротної грошової допомоги в розмірі 300
польських злотих на особу. Після отримання номеру PESEL Ви зможете
скористатися
також
багатьма
іншими
видами
допомоги.
Більш детальна інформація на сайті www.zus.pl.
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МЕДИЧНА ОПІКА

Вам забезпечена безкоштовна медична допомога на таких же умовах,
як для громадян Польщі, без додаткових витрат. Якщо Ви погано себе
почуваєте, хворієте, якщо Вам потрібен рецепт – звертайтеся в публічну
поліклініку або зателефонуйте за номером 800 190 590. Якщо Ви погано
себе почуваєте в неробочий час поліклінік (тобто з 18:00 до 8:00) або
у вихідні, або святкові дні, Ви отримаєте консультацію лікаря по телефону.
Телефонуйте за номером 800 137 200. Більш детальна інформація на сайті
www.nfz.gov.pl.
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ОСВІТА
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РОБОТА

Дитячі садки в Польщі підпорядковуються органам місцевого
самоврядування –
правила прийому дітей можуть бути різними,
в залежності від місця, в якому Ви будете перебувати. Якщо у Вас дитина
у віці 3-6 років, з питань запису дитини в дитячий садок і до початкових
класів школи звертаєтеся до місцевого органу адміністрації. Якщо у Вас
дитина у віці 7-18 років, вона має право на безкоштовне навчання
в польській школі. Зателефонуйте за номером 22 347 47 08 або напишіть
електронний лист на адресу ukraina-szkola@mein.gov.pl. Якщо Ви студент,
можете продовжити навчання в польському закладі вищої освіти.
Зателефонуйте за номером 22 529 26 62 або напишіть електронний лист на
адресу ukraina-studia@mein.gov.pl.

Ви можете легально влаштується на роботу в Польщі – лише переконайтеся,
що Ваш новий роботодавець повідомив про це протягом 14 днів управління
зайнятості. Якщо Ви не можете самі знайти роботу, зареєструйтеся
в повітовому управлінні зайнятості – там Вам допоможуть і нададуть
допомогу по безробіттю. Якщо шукайте роботу, зайдіть на сайт
oferty.praca.gov.pl або зателефонуйте за номером 19524. Після отримання
номера PESEL можете здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі
на тих самих умовах, що й поляки.
ТЕЛЕФОНИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ:
Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної
допомоги – 112

Актуальну інформацію
українською та російською
мовами можна знайти на сайті
www.ua.gov.pl
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