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Польща та інші країни Євросоюзу готові Тебе прийняти та підтримати. Ми зібрали для
Тебе найбільш потрібну інформацію, яка допоможе Тобі на цьому етапі подорожі.
Стараємось зробити все можливе, щоби в цей важкий час підтримати Тебе і спростити
планування наступних кроків.

ВІТАЄМО В ПОЛЬЩІ !

ПЕРЕМИШЛЬ

Жешів
Тарнув

КРАКІВ ГОЛОВНИЙ ВОКЗАЛ

ЩО ДАЛІ ? 

Слава Україні! 
Героям слава!
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КАТОВІЦЕ

ГДАНСЬК

Тут, як і в інших містах, можеш безплатно отримати теплу
їжу та підтримку від волонтерів.

В пункті реєстрації на вокзалі отримаєш
необхідну допомогу.

Реєстрація не є обов’язковою. 
Перелік пунктів 
реєстрації

В теплому наметі, який знаходиться
неподалік вокзалу, можеш кілька годин
відпочити, з’їсти теплу їжу,
порозмовляти з волонтерами (також
українською мовою), отримати доступ до
комп’ютера. 
Намет тимчасовий.

Намет біля вокзалу
Це місця, в яких знайдеш допомогу. Можеш
залишитися тут на кілька днів або й довше.
Волонтери та спонсори забезпечують
багатомісні кімнати, харчування, предмети
першої необхідності, доступ до комп’ютера.
Це не готель, але тут без поспіху зможеш
вирішити, що робити далі.

Центри Допомоги Україні
З Кракова в різні напрямки їздять поїзди і
автобуси. Звідси можна добратися до
головних міст в Польщі: Варшави, Катовіц,
Лодзі, Вроцлава, Познаня, Ґданська. Також
можна поїхати за кордон до Відня
(Австрія), Берлінa (Німеччина), Праги
(Чехія).

ЇДУ ДАЛІ / 
ПЕРЕСІДАЮ

ЗАЛИШАЮСЯ В КРАКОВІ / 
ЩЕ НЕ ЗНАЮ, ЩО РОБИТИ ДАЛІ

Товариство SIEMACHA
       +48 32 721 08 28 

БЕРЛІН

ПРАГА

ВІДЕНЬ

+48 32 721 08 28 Намет і Центри Допомоги працюють 
БЕЗПЛАТНО



ЛЕГАЛІЗАЦІЯ
ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛЬЩІСлава Україні! 

Героям слава!

Не мусиш реєструватися в пункті реєстрації чи додатково легалізувати
своє перебування – достатньо мати печатку в паспорті або
підтвердження польської прикордонної служби про в’їзд на територію
Польщі з 24 лютого 2022 р.

Немає карантину через COVID-19.

Маєш безкоштовний доступ до польської служби охорони
здоров’я на рівні з громадянами Польщі. Якщо погано
себе почуваєш, хворієш, маєш потребу в рецептах – піди
до поліклініки або подзвони за номером 800 190 590
(можеш говорити українською мовою).

Якщо будеш погано себе почувати ввечері або вночі
(18:00-8:00) або у вихідні дні чи свята, тобто в після
робочий час поліклініки, можеш отримати консультацію
телефоном за номером 800 137 200.

МЕДИЧНА ОПІКА

За цими посиланнями можна шукати житло у Польщі і не тільки:

ПОСЕЛЕННЯ

pomagamukrainie.gov.pl

www.olx.pl/dla-ukrainy/noclegi/

www.shelter4ua.com

Твоя дитина віком від 7 до 18 років має право на
безкоштовне навчання в польській школі. Подзвони за
номером 22 34 74 708 або напиши на електронну
адресу ukraina–szkola@mein.gov.pl

ШКОЛА РОБОТА
У Польщі можеш працювати легально. Роботу можна шукати
за посиланням oferty.praca.gov.pl – сторінка доступна
українською та російською мовами або подзвонити на номер
19524 – тут розмовляють російською.

Центральна База Вакансій Консультанти Зеленої Лінії

Пропозицію про роботу можна шукати також на сторінках:

pracuj.pl jobllegro.com olx.pl/praca

ТРАНСПОРТ
Безкоштовні поїзди
Громадяни України можуть безкоштовно їздити поїздами
Intercity в 2-му класі TLK і ІC. Проїзд відбувається на
підставі будь-якого документу, який підтверджує
українське громадянство. Інші перевізники також будуть
вводити безкоштовний проїзд. Інформація на цю тему
буде поновлюватися.
 
Безкоштовний міський транспорт
У багатьох містах Польщі для громадян України введений
безкоштовний проїзд у міських автобусах, трамваях та
метро. Детальну інформацію можна отримати у
волонтерів міста, в якому Ти знаходишся.

У багатьох пунктах інформації можна отримати SIM-
картку зі спеціальним пакетом безкоштовних під’єднань.

Оператори Plus, T-Mobile, Orange відмінили роумінг з
Україною. Треба тільки поповнити пакет, щоби бути на
постійному зв’язку з Україною.

Кожну картку необхідно зареєструвати на підставі
посвідчення особи.

При потребі звертайся до волонтерів.

SIM-КАРТКИ ТА ПОПОВНЕННЯ
ТЕЛЕФОНИ СЛУЖБ ПОРЯТУНКУ

997   Поліція
998   Пожежна служба
999   Швидка допомога
112   Загальноєвропейський номер порятунку
 

Слідкуй за оновленою інформацією українською мовою:
www.ua.gov.pl  |  pomagamukrainie.gov.pl  |  SosUA.pl

portal.gov.pl

ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ
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