
НАЙВАЖЛИВІША ІНФОРМАЦІЯ 
  

www.gov.pl/web/ua 
ukraina.grupagranica.pl/ 

 
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 
  
1. Ви маєте безкоштовний доступ до польської медичної допомоги. 
  
2. Також МОЗ запровадило можливість розмовляти українською на Телеплатформі Першого Контакту. За 
номером 800 137 200 кожен громадянин України, який приїжджає до Польщі, рятуючись від російської агресії, 
отримає медичну консультацію рідною мовою. 
  
3.  Крім того, медичну допомогу для громадян України, які вимушено залишили Україну, запропонувала компанія 
LUX MED. З цією метою була створена спеціальна, польсько-українська гаряча лінія за тел. +48 22 45 87 007 
(працює щодня з 9.00 -17.00) та електронна адреса ua.kontakt@luxmed.pl. 
  
medicalhelp.pl 
ukraina.grupagranica.pl/pomoc-psychologiczna-i-medyczna 
  
4. Безкоштовна психологічна допомога 
Фонд Польського міграційного форуму, вул. Шпітальна 5/14, тел. +48 692 913 993, +48 22 110 00 85, спеціальний 
номер +48 669 981 038 працює в понеділок, 16:00 - 20:00. Середа 10.00-14.00 та п'ятниця 14.00-18.00. Можливе 
підключення через Whatsapp та Viber, info@forummigracyjne.org 
  
5. Безкоштовна допомога тваринам (щеплення, чипбордінг, ветеринарна допомога) 
Безкоштовну ветеринарну допомогу біженцям, які подорожують з домашніми тваринами, надає Притулок «на 
Палучу», вул. Палуч 2, тел.: +48 22 868 157 8, +48 22 868 15 79, працює 24 години на добу, info@napaluchu.waw.pl 
  
 
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ  PRZYDATNE INFORMACJE 
  
1. Поїздами польської залізниці можна подорожувати безкоштовно, а в багатьох містах і громадським 
транспортом також. 
  
2. Ви можете заповнити форму на сайті pomocamukrainie.gov.pl, вибравши опцію «Мені потрібна допомога». Там 
ви можете повідомити, що вам ніде зупинитися, не вистачає їжі або медикаментів або вам потрібен транспорт. 
  
3. Ви можете відвідати пункти допомоги та прийому, щоб отримати продукти харчування, продукти для дітей, 
польську сім-карту чи косметику. 
  
4.  Маленькі міста в Польщі означають більші можливості для проживання та працевлаштування, нижчу вартість 
житла та продуктів. Великі міста Польщі вже переповнені! Не бійтеся їхати в маленькі міста та села, вони мають 
гарну інфраструктуру, є дуже тихими та комфортними для проживання. 
  
5. Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які вимушено залишають Україну. 
Особам, які виїжджають з України через воєнні дії, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – 
рецепційних центрах, а також думати про формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають 
прихистку в Польщі – не треба хвилюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території країни. 
Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / 
Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які 
проживають у Польщі певний час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні. 
Українці, які приїхали до Польщі на підставі паспорта або документа, виданого іншою країною, котра находиться у 
Шенгенскої зоні, можуть перебувати в Польщі до 90 днів. 
  
6. Мова жестів 
  
www.tlumacz.migam.org 
  
7. Корисні групи для Facebook 
  
ukraina.grupagranica.pl/info/facebook 
  
 
 
 
 



РОБОТА  PRACA 
  
Інформація про допомогу бюро праці доступна українською мовою, контактні дані бюро праці 
lang-psz.praca.gov.pl/uk  
 
Інформація про пропозиції роботи (допомога від бюро праці) 
zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234  
 
База пропозицій роботи в Європі (доступний переклад українською) 
eures.praca.gov.pl 
oferty.praca.gov.pl 
 
 
ОСВІТА ДІТЕЙ 7-18 РІК  EDUKACJA DLA DZIECI 1-18 LAT 
  
Що потрібно зробити, щоб записати дитину до школи у Польщі? 
  
- Зберіть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довідки тощо). Якщо у вас їх немає – напишіть 
заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.  
- Зв'яжіться з вибраною вами польською школою і подайте заяву про прийняття у школу. Рішення про прийняття 
приймає директор.  
- Початкова школа в районі, де ви живете, повинна прийняти вашу дитину. Інші початкові та середні школи 
приймають дітей відповідно до наявності вільних місць.  
- Якщо у вибраній школі в класі немає місць, зверніться до місцевої громади у місті, в якому ви живете, і попросіть 
вказати школу, яку ваша дитина зможе відвідувати. 
 
На що має право ваша дитина в школів Польщі? 
- Навчання дітей і молоді у віці 7-18 років у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не 
є перешкодою для прийняття до школи.  
- Для учнів, які недостатньо володіють польською мовою, школа організовує додаткові безкоштовні уроки 
польської мови.  
- Іноземні учні можуть скористатись додатковими заняттями з навчальних предметів. 
- Учні та їхні батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу психологів, вихователів та 
педагогічних терапевтів. 
  
 
ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ 1-6 РОКІВ 
  
Прийняття дитини до дитячого садку та ясла проходить на базі вільних місць у садочку/яслі. 
Карта проживання дитині не потрібна. Батьки повинні надати номер документа, котрий підтверджує їх особу, та 
адресу проживання. 
  
 
КОНТАКТИ 
  
Посольство України в Республіці Польща 
Адреса: Aleja J. Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa 
+48 22 621 39 79 (багатоканальний з 8.30 до 17.30)   / +48 694 395 652 (з 8.30 - 19.00) 
+48 698 976 373 (з 8.30 - 19.00) / Гаряча лінія +48 698 608 837 (цілодобово) 
Написати: ua.consulate.warsaw@gmail.com 
  
Цілодобова Гаряча лінія для громадян України, якою керує Управлінням у Справах Іноземців: 
Całodobowa Infolinia dla obywateli Ukrainy prowadzona przez Urząd do Spraw Cudzoziemców 
  
+48 47 721 75 75 
www.ua.gov.pl (інформація PL, UA, ENG і RUS) 
 
Неурядові організації 
 
Український Дім/Наш Вибір (Варшава) 
Телефон: +48 727 805 764 
 
Фонд Ocalenie (Варшава) 
cpc@cpc.org.pl 
  


